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1. HAVAINTOMOTORISET OHJELMAT

1.1. Tuntisuunnitelmat 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- lankarullia

palikoita (eri värisiä, muotoi
sia, kokoisia) 

- pienoiskelloja
eri kokoisia

Kesto 

- n. 20 - 30 min.

Vahvistaminen 

- valokuva suorituksista

- verbaalinen

kaikille ainakin kerran 
tunnin aikana 

·runti

Teema: Pystysuoraviiva 

Menetelmä 

1. Pystysuoran viivan käsitteenmuodostus

mikä on pystysuora viiva? (kysytään 
ryhmältä) 

esim. seisoo 

Miltä tuntuu (yksitellen lapsilta) 

- Etsitään huoneesta pystysuoria viivoja

a) näyttämällä & koskettamalla

b) verbaalisesti (kukin lapsi luettelee

vuorollaan pystysuoran viivan)

- vertailu - aina kaksi-kolme samanlais

ta pystysuoraa viivaa- kriteerinä esim.

a) väri

b) pituus

2. Kelloleikki � kehonkaava - vertikaali

liike molemmilla käsillä

a) keskustaa kohti

b) keskustasta poispäin

c) samansuuntainen liike

d) vasemmalta oikealle - oikealta vasem

malle

3. tehdään palikoista pystysuoria (torneja)

muuntelu - kysytään muuntelun jälkeen
pystysuora. edelleen 



2. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

lankarullia 

- palikoita

- pienoiskelloja
(pahvisia)

- pelejä: domino & 2 

pelilauta 1 & 2

·- diat

Kesto 

n. 20 - 30 min.

VA.hvistaminen 

- jäljittelyleikissä
johtajana

a) lisää jotakin

b) lisää jotakin muuta

C) vähennä

d) moninkertaista

e) hajoita

f) muuta väri

g) muuta koko Ja paikka

Tunti 2 

Teema: Pystysuora viiva 

Menetelmä 

1. Pystysuoran viivan vahvistus

- 'miten kukin lapsi voi eri lailla
olla pystysuora (koko ruumis, sormi,
käsi, kyynärtaive etc.)'

- 'seuraa johtajaa' jäljittelyleikki 
miten voi olla pystysuora - kukin 
vuorollaan johtaja 

?. Kelloleikki - kehonkaava - vertikaali

liike molemmilla käsillä (sama kuin 1. 

tunnilla) 

a) keskustaa kohti

b) keskustasta poispäin

c) samansuuntainen liike

d) O:lta v:lle/V:lta o:lle

,.., 

_) . Dht - saa kuvata. ja tehdä mitä haluaa 

materiaali kaik�ien ulottuvilla 

4. Pelit

a) domino (2 lasta - kj & kh) 

b) domino 2 (2 lasta - kj-kh)

C) pelilauta (4-5 lasta) 

d) pelilauta 2 (4-5 lasta)



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- eri värisiä, muotoisia
& kokoisia palikoita

- pienoiskelloja (eri kokoi
sia - pahvisia)

Kesto 

n. 20 - 30 min

Vahvistaminen 

- jäljittelyleikissä on malli

- verbaalinen

Tunti 3 

Teema: Vaakasuora viiva 

Menetelmä 

1. Vaakasuoran viivan käsitteenmuodostus

Selitetään, mitä tarkoitetaan vaaka

suoralla? esim. (konkreettisesti) näyt

tämällä - makaaminen suorana

a) Jäljittelyleikki - kaikki näyttävät,
miltä näyttää, kun (jokin lapsi
ryhmästä) makaa. Kukin vuorollaan
on vaakasuora.

Jälkeenpäin kysytään yksitellen eri
lapsilta, miltä tuntui olla vaaka-
suora

b) Etsimisleikki - etsitään huoneesta
vaakasuoria

- näyttämällä & koskettamalla

- verbaalisesti (kukin lapsi luetteleP
vuorollaan erilaisia esineitä ym.,
jotka ovat vaakasuoria

2. KelloJ.eikki - horisontaaliliike molem

milla käsillä yhtäaikaa

a) keskustaa kohti

b) liikkeet keskustasta poispäin

c) samansuuntainen liike

d) v:lta o:lle, o:lta v:lle

3. Tehdään palikoista vaakasuoria

a) samaa muotoa, väriä & kokoa käyttäen

b) vaihdetaan väriä

C) 

d) 

" 

" 

muotoa 

kokoa 

e) muutetaan "vaakasuoran rakennelman"
pituutta

f) tehdään vaakasuora aloittamalla v:lta
o:lle ja o:lta v:lle

4. Tehdään lapsiryhminä erilaisia vaaka

suoria

a) 2 lasta yhdessä

b) 3, 4 & 5 ... 10 yhdessä



4. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- eri värisiä, muotoisia
& kokoisia palikoita

pienoiskelloja

- pelejä: domino 1 & 2

pelilauta 2 & 3 

Kesto 

Tunti 4

Teema: Vaakasuo'ra 

Menetelmä 

1. Vaakasuoran käsitteen vahvistaminen

- miten kukin lapsi voi olla eri lailla
vaakasuora (koko ruumis, sormi, käsi,
jne. )

- sama toistetaan seuraa johtajaa -J cik
kinä, jokainen vuorollaan johtaja -
ja koko lapsijoukl<:o ori "samalla ti,
valla vaakasuora" 

2. Kelloleikki - horisontaaliliike molem

milla käsillä yhtäaikaa

a) keskustaa kohti

1J) liikkeet keskustasta poispäin 

c) samansuuntainen liike

d) v:lta o:lle, o:lta v:lle

3. Tehdään

4. 

5. 

vaakasuoria palikoista

a) tehtyyn vaakasuoraan lisätään jotain

b) " " " jotain muuta 

c) vähennetään

d) tehdään useita vaakasuoria

e) haj oi tetaan

f) muutetaan vaakasuorien väriä

c) 
" " muotoa 

h) " " kokoa 

i) muutetaan paikkoja

Musiikki - tee, mitä itse haluat - ts. 

mitä kuultu Sinusta esittää 

Pelit 

a) domino (2 lasta: kj-kh) 

b) domino 0 
C. (2 lasta: kj-kh)

C) pelilauta (4-5 lasta) 

d) pelilauta 2 (4-5 lasta)



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- eri värisiä, kokoisia &
muotoisia palikoita, jois
ta on mahdollista tehdä
käyrää, kaltevaa ja vinoa

pelit: domino 1 & 2

- pelilaudat 1 & 2

Tunti 5 

Teema: käyrä, kalteva, vino 

Menetelmä 

1. Musiikki - useita erilaisia "pätkiä"

Kukin saa kuvata kuulemaansa, mitä se

on? Miten siihen voidaan reagoida?

esim. tuottamalla/maalaamalla jotakin

2. Musiikki - jokainen vuorollaan johtaja,

joka on mallina mitä tehdään kun kuun

nellaan musiikkia -

3. Käyrän, kaltevan, vinon käsitteenmuodos

tus

a) leikki - kukin lähtee liikkeelle
esittäin eri lailla kuin muut

i. kaltevaa

ii. käyrää
. . . .
iii. vinoa

b) etsitään huoneesta t. ulkoa esineitä
joissa oleellisena ominaisuutena tu
lee näkyviin

i. kalteva

ii. käyrä

iii. vino

4. Tehdään palikoista käyriä, kaltevia,

vinoja rakennelmia

a) muuta koko

b) lisää jotain

C) lisää jotain muuta

d) moninkertaista

e) hajoita (useita vinoja)

f) muuta paikka

g) muuta väri

h) yhdistä jotain muuta

5. Pelit



6. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- taulu & liituja

- ilmapalloja

- kwd.tok11va:]arj:1 ympyröi::;tii
(aiheet kuvataiteesta - aitoa
t.teoksia)

- pelit: domino 1 & 2

pelilauta 1 & 2 

pelikortit 1 

Kesto 

n. 20 - 30 mm.

Tunti 6 

Teema: ympyrä 

Menetelmä 

1. Ympyräkäsitteen muodostus

- Mikä on ympyrä?

'rehdäiin ympyrii.nmuotoinen liike

a) kädellä

b) käsivarrella

c) jalalla

d) 2. lasta yhdessä (4, 8, kaikki)
ympyränmuotoinen piiri

- Etsitään huoneesta erilaisia ympyröitä

a) osoittamalla & koskettamalla
miltä erilaiset pinnat tuntuvat?
(kysytään yksitellen lapsilta jo
kaisen näytön jälkeen)

b) tehdään palloja (ilmapalloja)
(puhalletaan täyteen) - heitetään
niitä ympyrän muotoisessa kehässä
lapselta toiselle)

c) piirretään taululle käsivarret
suorina yhtäaikaa molemmilla kä
sillä ympyröitä

- vasemmalta oikealle (2 ympyrää)

- oikealta vasemmalle (2 ympyrää)

- kummallakin kädellä yhtäaikaa,
mutta päinvastaiseen suuntaan
kumpikin käsi/toistetaan vastak
kaiseen suuntaan

2. Kuultokuvasarja ympyrästä (5-10 kuvaa)

jokaisen kuvan jälkeen kysytään

a) mitä kuvassa on?

b) vuorotellen jokainen lapsi saa näyt
tää t. kertoa: ympyrästä

3. Pelit

a) domino 1 & 2 (2 & 2 lasta)

b) pelilauta 1 & 2 (3-4 lasta)

c) korttipeli 1 (2-3 lasta & kj)



HAVAIN'I'OMOTORINEJ\I OHJELMA 

Materiaali 

ympyrä - (konkreettisia) 
malleja kuten 

kotona: lautanen 
kuppi 
lasi 
kattila 
liesi - levy 

ulkona: tanko 
pal 7 nkent.t.ii. 
luistinrata 

Animaatiofilmi 1. 

kuultokuvia (ympyröitä) 

Pelit: domino 1 & 2 

pelilauta 1 & 2 

pelikortit 1 

Tunti 7 

Teema: ;ympyrä 

Menetelmä 

1. Ympyrä-käsitteen vahvistaminen

- keksimisleikki - jokainen lapsi vuorol

laan kuvailee erilaisia ympyröitä

- mikä kotona on ympyrän muotoista
- mikä ulkona on " " 

- mikä kaupassa on " " 

- mikä talvella on " " 

- mikä kesällä on " " 

miten kukin lapsi voi olla ympyrä 
( näyttää kädellä, jalalla, sormelJa.) 

- Seuraa johtajaa -jäljittelyleikki

- kukin vuorollaan johtaja - mennään
peräkkäin

2. Animaatiofilmi - 1. kuultokuvasarja

Keskustellaan, mitä kukin näki, miltä
heistä tuntui -

3. Tehdään ympyröitä (samanlaisia) pali-

kaista
000 

- lisätään jotakin

- lisätään jotain muuta

- vähennetään

- moninkertaistetaan (tehdään useita
ympyröitä)

- hajoitetaan erillisiksi

- muutetaan väriä

- muutetaan paikkaa

- muutetaan kokoa

4. Pelit

- domino 1 & 2 (2 & 2 lasta)

- pelilauta 1 & 2 (3 - 4 lasta)

- korttipeli 1 (2 - 3 lasta & kj)



8. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

palikoita 

Kuultokuvasarja 

Pelit: domino 1 & 2 

pelilauta 1 & 2 

pelikortit 1 

Tunti 8 

Teema: ympyrä 

Menetelmä 

1. ympyrä -käsitteen vahvistaminen

a) sokkoleikki - tehdään ympyränmuotoi
nen p11r1 - yksi sokoksi - arvatta
va kuka

b) Paperipussissa erilaista tavaraa:
paperin läpi koetetaan arvata, mitä
esineitä pussissa on - eniten oikein
arvannut - johtaja seuraavassa lei
kissä

c) Muiden on arvattava, "muotoa" (esine
t. rakennelma) kj ajattelee

2. Kuultokuvasarja (n. 10-20 kuvaa)

a) kuvista keskustellaan

b) etsitään kaikkia mahdollisia viivoja
T ympyröitä (piilokuva)

c) mistä kuvassa pitää ja mistä ei

3. Tehdään palikoista

4. 

a) jotakin, johon sisältyy ympyrä (t.
pallo)

b) keksitään kaikkien valmiista töistä,
missa ko. muoto on

Pelit 

a) domino 1 & 2

b) pelilauta 1 & 2

C) pelikortit



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

saksia 

tava2·aesi ttely

luetteloi ta 

animaafiofilmi 

palikoita 

pelit: domino 1 & 2 

pelilauta 1 & 2 

kortit 1 

Tunti 9

Teema: ympyrä 

Menetelmä 

1. Ympyrän etsiminen

�avaracsittely-

luetteloita:annetaan 2 lapselle aina

yksi kirja. Tehtävänä etsiä ko. kirjo:s

ta ympyrän muotoisia esineitä, jotka

leikataan irti. Toinen etsii & toinen

leikkaa

2. Animaatiofilmi

3. Ympyröiden tekeminen yhdessä 3-5 lapsen

ryhmissä & itse mahtuvat sisään

4. 

a) iso paperiarkki t. kartonkilevy
t. sanomalehtipaperia n. 2 x 3 m

lapset saavat täyttää arkkia ympy
röillä miten haluavat

b) edelliseen J.isåtään jotain

c) lisätään jotakin muuta

d) mikä on lopputulos?

Pelit 

a) domino 1 & 2

b) pelilauta 1 & 2

C) pelikortit 1



10. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- pienoiskelloja

(pahvisia - eri kokoja)

- kuultokuvasarja

- palikoita

- pelit: domino 1 & 2

pelilauta 1 & 2 

kortit 1 

Tunti 10 

Teema: R.i.8L.i. - tähti 

Menetelmä 

1. Risti käsitteenmuodostus

- Kysytään, tietävätkö lapset mikä on

risti? Miten se muodostetaan? (Pysty

suora ja vaakasuora)?

- luetellaan erilaisia ristejä

a) huoneesta

b) ulkoa

c) kotona

- tehdään erilailla ristejä

a) kädellä

b) jalalla

c) kävelemällä (esim. lattialla)

d) 2 lasta yhdessä (kädet yhteen,
eri tavalla istuen selät vastak
kain ... millä muilla tavoilla

e) 4 lasta yhdessä

2. Kelloleikki

tehdään eri tavoilla vertikaali- ja

horisontaaliliike ( niin että kuviosta

muodostuu risti)

a) keskustaa kohti

b) (liikkeet) keskustasta poispäin

d) vastakkaisten meridiaanien liike

e) vastakkain liike - vastakkaiset
meridiaanit (v:lta o:lle, o:lta v:lle)

3. Kuultokuvasarja (10-20 kuvaa)

a) mitä kuvassa on?

b) etsitään kaikki vaakasuorat, pysty
suorat, ympyrät ja ristit

4. Tehdään ristejä palikoista

5, Pelit: domino 1-2 

pelilauta 1-2 

kortit 1 



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- n. 2 x 3 m. pinta-ala
kartonki t. paperi

- animaatiofilmi

- pelit: domino 1-4

pelilauta & 2 & 3 

kortit 

- palikat

11. 

Tunti 11 

Teema: Risti - tähti 

Menetelmä 

1. Risti-käsitteen vahvistaminen

- seuraa johtajaa -leikki - miten eri

lailla on mahdollista tehdä risti -

kukin vuorollaan johtajana - matkitaan

- täytetään risteillä (erilaisilla) iso

pinta-ala (n. 2 x 3 m) ( rakennetaan
palikoista) 

- vaihdellaan väriä
" 

11 

" 

kokoa 

kiinteä vs. ääriviiva
kuvioita 

suuntaa 

2. Animaatiofilmi

3. Arvaa kuka? edellisestä filmistä

- mitå esittää?

4. Pelit: Lapset saavat valita, mitä

jä haluavat pelata

a) domino: pakka (2 lasta) 
pakka 2 (2 lasta) 
pakka 3 (2 lasta) 
pakka 4 (2 lasta) 

b) pelilauta 1 (2 lasta 
2 ( 2 lasta) 
3 ( 2 lasta) 

c) kortit: pakka (2-3 lasta) 

pele-



12. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- taulu ja liituja

- kuultokuvasarja
neliöistä

- pelit: domino 1, 2, 3 & 4

pelilauta 1, 2 & 3 

kortit 1 

Tunti 12 

Teema: Neliö 

Menetelmä 

1. Neliökäsitteen muodostus

- pannaan lapset istumaan neliön

muotoon - kysytään mikä muoto on

kysymyksessä (joskus tehdåän piiri -

tavallisesti se on ympyrän muotoinen)

Selitetään kuvin & muilla esimerkeil

lä mikä on neliö

- tehdään neliöitä liikkein "ilmassa"

a) kädellä erikseen 0 Ja V/yhdessä

b) sormella " " " " 

C) käsi varrella" " " " 

d) jalalla " " " " 

- etsitään huoneesta erilaisia neliöitä

a) osoittamalla ja koskettamalla
miltä eri pinnat tuntuvat?

b) piirretään taululle molemmilla
käsillä yhtä aikaa

- vasemmalta oikealle ( 2 neliötä) 

- oikealta vasemmalle (2 neliötä)

- kumpikin käsi päinvastaiseen
suuntaan/toistetaan vastakkai
seen suuntaan

2. Kuultokuvasarja neliöistä (10-20 kuvaa)

jokaisen kuvan näytön yhteydessä kysytään

a) mitä kuvassa on?

b) vuorotellen jokainen lapsi saa näyt
tää t. kertoa ko. kuvasta esim.
leikki: toisten arvattava, mitä koh
taa kuvassa ajattelee - vastaus aina
kyllä/ei - kysymykset tehdään vuoro
tellen

3. Pelit valinnaisesti mitä haluaa pelata

a) domino 1 & 2 & 3 & 4

b) pelilauta 1 & 2 & 3

c) kortit 1



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kuultokuvasarja
neliöstä

- palikoita

- pelit: domino 1, 2, 3 & 4

pelilauta 1, 2 & 3 

kortit 1 

13. 

Tunti 13 

Teema: Neliö 

Menetelmä 

1. Neliökäsitteen vahvistaminen

keksimisleikki - jokainen lapsi vuo

rollaan kuvailee, näyttää t. piirtää 

miten neliöt ovat samanlaisia/erilai

sia 

- liikkeellä (vaihtelumahdollisuus -

näyttö sormella, kädellä, käsivarrel

la, jalalla - kulkemalla huoneen lat

tialla eri muotoisia neliöitä)

- mikä kotona on neliön muotoista

- mikä ulkona on neliön muotoista

- mikä �aupassa on neliön muotoista

� mikä talvella on neliön muotoista 

- mikä kesällä on neliön muotoista

2. Kuultokuvasarja neliöistä - jokaisen

kuvan yhteydessä kysytään

a) mitä kuvassa on?

b) arvaamisleikki: yksi lapsi vuorollaan
on "johtaja" ( = saa ajatella jotakin
kohtaa kuvasta) - muiden kysymyksiä
tehden arvattava, mitä kj ajattelee

3. Tehdään neliöitä (samanlaisia)

- lisätään jotain

- lisätään jotain muuta

- vähennetään

- moninkertaistetaan

- hajoitetaan

- muutetaan väriä

- muutetaan paikkaa

- muutetaan kokoa

4. Pelit - valinnaisesti mitä haluaa pelata

a) domino 1 , 2, 3 & 4

b) pelilauta 1 ' 2 & 3

C) kortit 1



14. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kurninauhoja (joilla hypitään
pihalla)

- animaatiofilmi

- palikoita

- pelit: domino 1 ' 2, 3 & 4

pelilauta 1 ' 2 & 3

kortit 1 

·Tunti 14

Teema: Neliö 

Menetelmä 

1. Neliökäsitteen vahvistaminen

- keksittävä miten voidaan lattiapinta

alaan tehdä erilaisia neliöit�

esim. kävelemällä/ jokainen vuoron

periiån

- miten 2 lasta voi tehdä neliöitä

a) kädet vastakkain (seisoen/istuen)

b) sormilla/käsivarsilla

- miten 11 lasta voi eri lailla muodostaa
l1Pliöitä

a) kukin on yksi neliön sivuista

- sormilla
- käsillä
- istuen
- maaten

b) käyttämällä apuna kurnilankoja

- koko sama/langat erilailla
· - koko eri /moninkertaistamalla

□ 
2. Animaatiofilmi Q:P 

Keskustellaan, mitä filmissä tapahtui -

pitikö siitä vai ei - miksi

3. Tehdään yhdPssä iso neliö (palikoista)

- lisätään siihen pieniä neliöitä

- lisätään sinne jotain muuta

- muutetaan neliön paikkaa

- muutetaan neliön väriä

- muutetaan sitå vielä jotenkin

" " " 

- mikä se on?

4. Pelit: domino 1, 2, 3 & 4

pelilauta 1, 2 & 3 

kortit 1 

" 



HAVAINTO.MOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- tavaraesittely-
1.uetteloita

- kumilankoja

- kuultokuvasarja

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1, 2, 3 

kortit 1 

,, 

15. 

Tunti 15 

Teema: Neliö 

Menetelmä 

1. Neliöiden etsiminen ja tekeminen

a) Tavaraesittelyluetteloista
etsitään esineitä, joilla on neliö
muoto

leikataan irti t. nimetään - kui��s
monta erilaista löyt�ry

b) kumilankoja - tehdään 4 & 4 & 2
ryhmissä neliöitä

- muutetaan neliön kokoa

- muutetaan asentoa

- moninkertaistetaan

- hajoitetaan

- lisätään jotain muuta

2. Kuultokuvasarja - jokaisen yhteydessä

kysytään

3. 

a) mitä kuvassa on?

b) arvaamisleikki: yksi lapsi vuo
rollaan johtaja (muiden kysymyksiä
tehden arvattava, mitä kohtaa kuvassa
kj ajattelee. Se joka arvaa oikein,
on seuraavan kuvan yhteydessä vuo
rostaan johtaja

Pelit - valinnaisesti saa valita

mitä peliä haluaa pelata 

a) domino 1 , 2, 3 & 4

b) pelilauta 1 , 2 & 3

C) kortit



16. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- taulu ja liituja

- kuultokuvasarja
suorakulmioista

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1 , 2, 3, 4 

kortit 1 & 2 

Tunti 16 

'reema: Suorakulmio 

Menetelmä 

1. Suorakulmion käsitteenmuodostus

- Kysytään, voisiko joku lapsista näyt

tää, mikä on suorakulmio?

Osoitetaan, miten suorakulmio eroaa

neliöstä

- tehdään suorakulmioita liikkein

"ilmassa"

a) kädellä erikseen o Ja V /yhdessä

b) sormella " " " 

/
" 

C) käsi varrella " " 
/ 

" 

d) jalalla " " " 
/

" 

- etsitään huoneesta erilaisia suorakul
mioi ta

a) osoittamalla Ja koskettamalla

b) piirretään taululle molemmilla
käsillä yhtäaikaa

- vasemmalta oikealle (2 sk.)

- oikealta vasemmalle (2 sk.)

- kumpikin käsi päinvastaiseen suun-
taan/toistetaan vastakkaiseen
suuntaan

2. Kuultokuvasarja suorakulmioista (10-20

kuvaa) jokaisen kuvan näytön yhteydessä

kysytään

a) mitä kuvassa on?

b) vuorotellen jokainen lapsi saa näyt
tää t. kertoa ko. kuvasta esim.
leikki: toisten arvattava kysymyksiä
tehden, mitä kohtaa kuvassa ajattelee -
vastaus aina kyllä/ei

3, Pelit: valinnaisesti pelejä (vaikeampaan 

peliin ei saa siirtyä, ennenkuin hallit

see helpomman) 

a) domino 1, 2, 3, 4

b) pelilauta 1 , 2, 3, 4

c) kortit 1 & 2



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kumilankoja

- animaatiofilmi

- palikoita

- pelit: domino 1 , 2, 3, 4

pelilauta 1 ' 2, 3, 4

kortit 1 ' 2 

n. 

Tunti 17 

Teema: Suorakulmio 

Menetelmä 

1. Suorakulmiokäsitteen vahvistaminen

- keksimisleikki - miten lattialla

voidaan tehdä erilaisia suorakulmioita

esim. kävelemällä - jokainen vuoron
perään

- miten 2 lasta voi tehdä erilaisia

suorakulmioita

a) sormilla/käsivarsilla

b) kädet vastakkain (seisoen/istuen)

- miten 4 lasta voi erilailla muodostaa

suorakulmioita

a) kukin on yksi suorakulmion sivuista

- s·ormilla
- käsillä
- istuen
- maaten

b) käyttämällä apuna kumilankoja

- koko sama/langat erilailla

- koko eri

2. Animaatiofilmi

Keskustellaan, mitä filmissä tapahtui -

pitikö siitä vai ei - miksi - mikä siinä

oli kivaa? mikä ei?

3. Tehdään yhdessä iso suorakulmio

(palikoista)

- lisätään siihen jotain

- lisätään siihen jotain muuta

- muutetaan suorakulmion paikkaa

- muutetaan suorakulmion väriä

- muutetaan sitä vielä jotenkin

" " " " 

- mikä se nyt on?

4. Pelit: domino 1 ' 2, 3, 4

pelilauta 1 ' 2, 3·, 4

kortit 1 ' 2 



18. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- t:wara.esi ttc,1 y
l 11,,t t,:J oi l,a

- kumilankoja

- kuultokuvasarja
�rnorakulmiosta

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1, 2, 3, 4 

kortit 1, 2 

Tunti 18 

Teema: Suorakulmio 

Menetelmä 

1. Suorakulmioiden etsiminen ja tekeminen

a) ll1avaraesi ttelyluetteloic,ta etsi
tään esineitä, jotka ovat m1odoltaan
suorakulmioita

- leikataan irti t. nimetään - kuinka
monta erilaista löytyy

b) kumilankoja - tehdään 4 & 4 & 2 ryh
missä suorakulmioita

- muutetaan kokoa

- muutetaan asentoa

- moninkertaistetaan

- hajoitetaan

- lisätään jotain muuta

c) keksimisleikki - missä ulkona on
suorakulmioita

a) nimetään, osoitetaan

b) kuvio-tausta -harjoituksia

2. Kuultokuvasarja - jokaisen kuvan yh

teydessä kysytään

a) mitä kuvassa on?

b) arvaamisleikki: yksi lapsista on
vuorollaan johtaja muiden kysymyksiä
tehden arvattava, mitä kohtaa ku
vassa kj ajattelee. Oikein ensimmai
senä arvannut on seuraavan kuvan yh
teydessä kj.

3. Tehdään suorakulmioita (samanlaisia,

erilaisia, isoja & pieniä jne.)

4. Pelit

a) domino 1 ' 2, 3, 4

b) pelilauta 1 , 2, 3, 4

C) kortit 1 ' 2



HAVAINTOMOTOIUNEN OHJELMA 

Materiaali 

- kuultokuvasarja

- palikoita, tarroja, alustoja,
paperia, liimaa

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1, 2, 3, 4 

kortit 1, 2 

19. 

Tunti 19 

Teema: Diagonaali viivat 

Menetelmä 

1. Kuultokuvasarja diagonaaliviivoista

(10-15 kuvaa)

a) diagonaali-käsitteen muodostus
kuvien avulla

- selitetään mitä diagonaali tarkoit
taa

- etsitään kuvista diagonaaleja ja
mitä muuta kuvassa on

- arvaamisleikki: (käydään kuvat uudel
leen) yksi lapsi vuorollaan johtaja

- (saa ajatella jotain kohtaa kuvasta,
muiden kysymyksiä tehden arvattava,
mitä kj ajattelee)

2. Tehdään diagonaaleja (iso pinta-ala)

palikoista (t. muusta materiaalista)

edelliseen

3. 

a) lisätään jotain

b) lisätään jotain muuta

c) vähennetään

d) moninkertaistetaan

e) hajoitetaan

muutetaan väriä

muutetaan paikkaa

Pelit 

a) domino 1 ' 2, 3'

b) pelilauta 1 ' ,, 

"- ' 

C) kortit 1 ' 2

4 

3, 4 



20. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kurnilankoja

- animaatiofilmi

- palikoita

- pelit: domino 1 ' 2, 3, 4

pelilauta 1 ' ,, 

c..' 3, 4 

lrnrt i t 1 '

Tunti 20 

Teema: Diagonaaliviiva 

Menetelmä 

1. Diagonaalikäsitteen vahvistaminen

- kurnilankoja - tehdään erilaisia dia
gonaaleja ryhmittäin

(esim. sormilla, kädellä jne.)

- muutetaan kokoa

- muutetaan asentoa

moninkertaistetaan 

- hajoitetaan

- lisätään jotain muuta

(kun ei enää keksi jää pois pelistä) 

2. Animaatiofilmi

3. Tehdään jotain johon sisältyy diagonaali,

kun työt ovat valmiit koetetaan arvata,

missä diagonaali on (palikoita, tarra

tauluja ...

4. Pelit

a) domino 1 , 2, 3, 4

h) pelilauta 1 ' 2, 3, 4

C) kortit 1 , 2



HAVAIN'rOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

kuultokuvasarja 
kolmioista 

PPli t·: doP1ino 1 ' 2, 

J•f: 1 :i.1au ta 1 ' 

kortit 1 ' 2 ' 

3, 4 

') 
c, 3, 

3 

l1 , ':i

21. 

Tunti 21 

Teema: Kolmio 

Menetelmä 

1 . Kolmiokäsi tteen muodos_tus 

- pannaan lapset istumaan kolmion muotoon
kysytään, mikä muoto on kysymyksessä

- tehdään kolmioita liikkein "ilmassa"
oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle

a) 

b) 

C) 

d) 

sormella erikseen 0 Ja V / yhdessä 

kädellä 11 11 " 11 

jalalla 11 11 11 11 

3 lapsen ryhmässä / miten keksivät 
muodostaa 

- paikallaan

liikkumalla (muut�amalla esim. no
peutta, kokoa, suuntaa ...

- piirretään taululle molemmilla käsillä
yhtäaikaa

- vasemmalta oikealle (2 kolmiota) 

- oikealta vasemmalle (2 kolmiota)

- kumpikin käsi päinvastaiseen suuntaan/
toistetaan vastakkaiseen suuntaan

2. Kuultokuvasarja kolmioista (5-10 kuvaa)

Jokaisen kuvan yhteydessä kysytään mitä

kuvassa on?

3. Pelit:

a) domino 1 ' 2, 3, 4

b) pelilauta 1 , 2, 3, 4, 5

C) kortit 1 ' 2, 3



22. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- palikoita

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1-5 

kortit , 1 , 2 , 3 

- kuultokuvasarja

Tunti 22 

Teema: Kolmio 

Menetelmä 

1. Kolmiokäsitteen vahvistaminen

Kukin lapsi tekee eri lailla kolmioita

- yksi lapsista ajattelee jotakin lap
sista - toisten kysymyksiä tehden ar
vattava, kuka 'keksittävä' lapsi on?
(esim. kertoo, millainen kh on, mitä
tekee, miten tekee ... )

- seuraa johtajaa' - jokainen on vuorol
laan johtaja - koko lapsijoukko on aina
samalla tavalla 'kolmio'

- tehdään iso kolmio palikoista

muuntelu: jokainen vuorollaan saa
muuttaa sitä, esim.

- lisätään jotain

- lisätään jotain muuta

- vähennetään

- moninkertaistetaan

- hajoitetaan

- muutetaan väriä

- muutetaan paikkaa

- muutetaan kokoa ...

2. Kuultokuvasarja kolmioista - jokaisen

kuvan yhteydessä kysytään

3. 

- mitä kuvassa on? mitä muuta?

- mistä kuvassa pitää? mistä ei pidä?

- arvaamisleikki: yksi vuorollaan kj
(ajattelee jotakin kohtaa kuvasta)
muiden kysymyksiä tehden arvattava
mitä kj ajattelee

Pelit 

a) domino 1 ' 2, 3, 4

b) pelilauta 1 ' 2, 3' 4, 5

C) kortit 1 ' 2, 3



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- erivärisiä papereita
. . 

- iso paperi

- liimaa - tapeja

- pelejä: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1-5 

kortit 1, 2 

23. 

Tunti :l3 

•. 

Teema: Kolmio 

Menetelmä 

1. Pelit

a) domino 1 ' 2, 3, 4

b) pelilauta 1 ' 2, 3, 4, 5

C) kortit 1 , 2, 3

2. Animaatiofilmi

Keskustellaan t. näytellään mitä

filmissä oli

3. Tehdään paperista leikkaamalla

kolmioita, joilla täytetään iso paperi

(kaikki mukana)



24. 

HAVAIHTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kumilankoja

kuul tolrnvasar ja

- palikoita/paperia

sakset, tape

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1-5 

kortit 1-2 

Tunti 24 

Teema: Kolmio 

Menetelmä 

1. Kolmiokäsitteen vahvistaminen

keksimisleikki - miten lattialla voi
daan tehdä erilaisia kolmioita esim. 
kävelemällä - jokainen vuoronperään 

- miten 2 lasta voi tehdä erilaisia
kolmioita

a) sormilla/käsillä

b) istuep/seisoen

- miten 3 lasta voi tehdä erilaisia
kolmioita

a) kukin on yksi kolmion sivuista

- sormilla
- käsillä
- istuen
- maaten

b) käyttämällä apuna kumilankoja

- koko sama/langat erilailla

- koko eri.

2. Kuultokuvasarja - jokaisen kuvan yhtey

dessä kysytään

a) mikä kuvassa on

b) mistä kuvasta pitää/mistä ei

c) arvaamisleikki: yksi kj (ajattelee
jotain kohtaa kuvasta) muiden kysy
myksiä tehden t. näyttämällä arvatta
va, mitä kohtaa kuvasta kj ajattelee

3. Tehdään kolmiota hyväksi käyttäen

jotakin (palikoista/liimaamalla/

pintoja käyttämällä ... )

4. 

- arvataan, mitä kunkin työ esittää
ja missä siinä on kolmio

- pitääkö itse siitä/ pitävätkö toiset
mikä siinä on hyvää

Pelit 

a) domino 1 , 2, 3, 4

b) pelilauta 1 , 2, 3, 4, 5

C) kortit 1-2



HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- Kuultokuvasarja
(kolmioita)

- palikoita

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1-5 

kortit 1-2 

25. 

Tunti 25 

'· 

Teema: Kolmio 

Menetelmä 

1. Kolmioiden tekeminen

vaihdellaan a) pintää

b) väriä

C) muotoa

d) kuvioita

e) VllVOJa

2. Kuultokuvasarja - jokaisen kuvan

yhteydessä kysytään

mistä kuvassa pitää/mistä ei pidä

mitä kuvassa on? mitä muuta?

arvaamisleikki: yksi vuorollaan kj

(ajattelee jotakin kohtaa kuvasta)

muiden kysymyksiä tehden arvattava,

mitä kj ajattelee

3. "Seuraa johtajaa" -leikki - jokainen

vuorollaan johtaja - joka tekee kolmion

palikoista, muut matkivat tekemällä

samanlaisen/Malli muutetaan erilailla -

tehty kolmio: muut matkivat

4. 

Lopuksi: koko lattiapinta-ala on täytty

nyt erilaisilla ja samanlaisilla kol

mioilla

Pelit

a) domino 1 ' 2, 3, 4

b) pelilauta 1 ' ,.., c, 3, 4, 5

C) kortit 1-2





liAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kumilankoja

taskulamppuja & värillistä
xelofanipaperia

- animaatiofilmi

- pelit: domino 1, 2, 3, 4

pelilauta 1-5 

kortit 1-5 

27. 

Tunti 27 

Teema: Vinoneliö 

Menetelmä 

1. Vinoneliökäsitteen vahvistaminen

keksimisleikki - miten lattialla 
voidaan tehdä erilaisia vinoneliöitä 
esim. kävelemällä, ryömimällä 

- miten 2 lasta voi tehdä erilaisia
vinoneliöi tä

- miten 4 lasta voi tehdä erilaisia
vinoneliöitä

a) kukin on yksi vinoneliön sivuista

- sormilla
- kädellä
- istuen
- maaten

b) käyttämällä apuna kumilankoja

- koko sama/langat erilailla
- koko eri

- huone pimennetään: jokaiselle lapselle
annetaan taskulamppu, jonka valon
"p�ällä" värillinen xelofanipaperi -

Leikitään "seuraa johtajaa" - kj tekee
seinälle vinoneliöitä - toiset tekevät
perässä

a) yksitellen

b) kaikki yhdessä

2. Animaatiofilmi

Keskustellaan, mitä filmissä tapahtui

pitikö siitä vai ei - miksi? mikä siinä

oli kivaa? mikä ei?

3. Pelit: domino 1 , 2, 3, 4

pelilauta 1 , 2, 3, 4, 5

kortit 1 ' 2, 3' 4, 5 



28. 

HAVAINTOMOTORINEN OHJELMA 

Materiaali 

- kuultokuvasarja

- taskulamppuja & xelofanipape-
ria eriväristä

- palikoita

- pelit: domino 1-4

pelilauta 1-5 

kortit 1-5 

Tunti 28 

Teema: Vinoneliö· 

Menetelmä 

1. Kuultokuvasarja (vinoneliöstä & muusta)

- jokaisen kuvan yhteydessä kysytään

a) mitä kuvassa on � mitä muuta

b) arvaamisleikki - mitä kj ajattelee

c) mitä kohtaa kuvasta kj tekee

2. Huone pimennetään: jokaiselle lapselle

annetaan taskulamppu

Leikitään "seuraa johtajaa" - kj tekee
seinälle vinoneliöitä - t. muita kuvioi
ta - toiset perässä

a) yksitellen

b) kaikki yhdessä

- tehdään väritaskulampuilla seinälle
iso kuva

3. Tehdään iso vinoneliö

muuntelu: jokainen vuorollaan saa muut
taa sitä esim. 

- lisätään jotain
- lisätään jotain muuta
- vähennetään
- moninkertaistetaan
- hajoitetaan
- muutetaan väriä
- muutetaan paikkaa
- muutetaan koko

4. Pelit

a) domino 1-4

b) pelilauta 1-5

c) kortit 1-5



29. 

1.2. Ohjelmien oheismateriaali 
1---

----◄ 3 

5 

Kehonkaavan, suunnan sekä oikean ja vasemman eriytyminen lapsen käyttäy

tymisessä ei ole itsestään selvää, ainakaan nuorilla lapsilla. Kephart 

( 1960, 171-180) on esittänyt ns. kelloleikin, jossa lasta opetetaan suuntaa

maan kehonsa molemmat puoliskot samaan suuntaan samanaikaisesti. Taululle 

sijoitetaan kahdeksan numeroitua pistettä keskiviivan ympärille kuvion olles

sa n. 45 cm halkaisijaltaan. Pisteet 1 ja 5 muodostavat vertikaali.akselin, 

pisteet 7 ja 3 horisontaaliakselin ja pisteet 6 ja 2 sekä 8 ja 4 muodostavat 

kaksi diagonaaliakselia. Keskipisteen muodostaa neliön ympäröimä o. Lasta 

neuvotaan asettamaan oikea kätensä jollekin numerolle ja vasen kätensä jolle

kin toiselle numerolle. Sitten hänen tulee liikuttaa käsiään määrättyihin 

lukuihin. Molempia käsiä pitäisi liikuttaa samanaikaisesti ja niiden tulisi 

saavuttaa päätepisteensä yhtäaikaa. 

1. Vastakkainen liike

a) Keskustaa kohti. Tällaisessa liikemallissa lapsi aloittaa molemmat kädet

ympyrän kehällä ja häntä pyydetään tuomaan ne kohti keskipistettä. Yksin

kertaisin liike, jolla aloitetaan, on horisontaaliliike: hänen vasen käten

sä on numero seitsemän ja oikea kätensä numero kolmosen päällä, lasta pyy

detään liikuttamaan käsiään samanaikaisesti keskipisteeseen 0. Erityisesti

tulee tarkata, että molemmat kädet liikkuvat samaan aikaan. Seuraava liike

on vertikaaliliike. Monimutkaisempia ovat diagonaaliliikkeet.

b) Liikkeet keskustasta poispäin. Lapsi alkaa molemmat kädet keskipistees-

sä ja liikuttaa niitä samanaikaisesti opettajan määräämiin pisteisiin.

Lasta vaaditaan tällöin suuntaamaan kehonsa molemmat puoliskot kohti yhtä

suuntaviitettä. On toivottavaa, että lapsi pystyy kiinnittämään katseensa

keskipisteeseen ja samalla kertaa olemaan tietoinen pisteistä periferisessä

näkökentässä. Tässä liikemallissa opettajan tulee tarkata samoja seikkoja

kuin edellisessä. Liikkeiden vaikeusjärjestys on sRma (horisontaali,

vertikaali ja diagonaaliliikkeet).



30. 

�) . Samasuuntainen liike 

Kädet liikkuvat samanaikaisesti samaan suuntaqn, Lasta pyydetään aloit

tamaan vasen käsi 7:llä ja oikea käsi O:lla. Sitten hänen tulee liikuttaa 

vasenta kättään 0:aan ja oikeaa 3:een. Molemmat kädet liikkuvat sns va

semmalta oikealle samanpituisen matkan. Opettajan tulee tarkata molempien 

käsien samanaikaista liikettä. Liikemalli voi auttaa lasta säilyttämään 

perifeerisen tietoisuutensa vaikean tehtävän aikana. 

3. Vastakkaisten meridiaanien liike

Toinen käsi liikkuu toiseen suuntaan ja toinen toiseen. Esim. lapsi

asettaa vasemman kätensä 7:lle ja oikean 1:lle ja tuo molemmat kätensä

sitten kohti nollaa. Tällöin toinen käsi kulkee sivusuuntaan, toinen

vertik&alisuuntaan. Pystyäkseen tällaiseen toimintaan lapsen kehonpuolis

kojen täytyy olla tarpeeksi riippumattomia toisistaan ettei niiden tarvitse

liikkua keskinäisessä symmetrisessä suhteessa. Lisäksi lapsen täytyy kye

tä arvioimaan avaruudellisia suhteita sivusuunta-akselilla saman skeeman

mukaan kuin vertikaaliakselilla.

4. Vastakkain liike - vastakkaiset meridiaanit

a. vasemmalta oikealle. Tässä mallissa kädet liikkuvat vastakkaisiin suuntiin

ja samalla kertaa vastakkaisilla meridiaaneilla. Lapsi aloittaa vasen

käsi 7:llä ja oikea O:lla. Sitten hän siirtää vasemman kätensä O:aan ja

oikean kätensä 1 :een.

b. oikealta vasemmalle. Mallit ovat samansuuntaisia kuin edellisessä kohdassa

paitsi, etti.1. liike suunta on oikealta vasemmalle.

Kun lapsj oppii edellä esitetyt toiminnot, voidaan käyttää halkaisijal

taan ,;uurernpaa ympyrää (n. 75 cm). Tällöin ympyrä vaatii lapselta parempaa 

taitoa, koska liikkeet ovat tällöin pitempiä ja kestävät kauemmin. Mitä kau

empana ärsyke on näön keskuksesta sitä vaikeampi on tunnistaa tai käyttää 

käyttäytymisen kontrollina. 

Pelit 

Havaintomotorisen ohjelman ( 2) yhtenä toimintasisältönä oli Erie·-ohjelman 

osa 1 :den ja 4:n pelimateriaali (Hatton et al. 1972). 

Osa 1 sisältiiä vaikeutuvan sarjan visuaalisia havaintoleikkejä. Peli 

Pdellyttää pelaajilta ympyrä-, neliö- ja kolmio -muotojen tunnistamista ja 
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hallintaa. Peleissä. eteneminen tapahtuu muodon pohjalta. Tavallisesti 

peleissä. käytetään esim. arpakuution numeroita 1 - 6, mikä osoittaa kuinka 

monta askelta pelaaja saa vuorollaan edetä. Numeroita vastaavat muodot: 

ympyrä, neliö ja kolmio (kuva 1). 

Osa 4 sisältää 9 pelikorttipakkaa, joista 5 pelipakkaa muistuttavat 

tavallisia "hassunkurisia perheitä" ja t1 pelipakkaa taas dominopeliä. Pelat

tavina ovat kuvahahmojen sijasta muodot. Korttipakat noudattavat vaikeutuvia 

sarjoja yhden kriteerin pakasta aina kolmeen samanaikaisesti hallittavaan 

kriteeriin (kuva 2). 

Pelit ovat suunniteltuja siten, että eri kehitystasoilla lapset pysty

vät pelaamaan keskenään. Pelipakkoja vaihdetaan lasten kehitystason mukai-

i3esti. 

:c:::: 
4>>7:4 ...
etse4 nm•

KUVA 1. Erie-ohjelman osa 1:den pelimateriaali 

35-540 ERIE PART 4-PERCEPTUAL CARD ANO OOMINOES GAMES 
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KUVAT 3 - 5. Tässä pelataan Erie-ohjelman pelPj� 

, .. 

w,tl-t· 

.... � .... 

■evm·r1



Kaavio 31. 

PELIT - esittäminen vaikeusjärjestyksessä 

esitys- osanot-
jö.rjes- tajien 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 

tvs Peli - sääntö 1 km _,. 

1. Domino 1. -yksinkert. muodot & väri 2-1,

2. Domino 2. -(muoto - mu-va) 2-4

Pelilauta 1 . (viiri/muoto) 

-; - arpakuutio (väri) l ._.) . 

(väri)- onnenuyörä ' 

Pelilauta 2. (muoto)

5. - onnenpv0rii (muoto) 2-4

L' • Pelikortit - :eakka 1 -muoto 2-5

i. Pelikortit - 12akka 2 -vari vaiht. 2-5

- parit
yhdistely: väri/muoto 

- tikki

8. Pelilauta 3 -muoto sama/väri el 2-4

- arpakuutio (väri)

- onnennvörä (väri)

9. Domino 3 -useita muotoja/yhdist. 2-4 

(väri apuna) 

10. Domino 4 -useita muotoja/yhdist. 2-4

(musta-valkoinen)

1 1 . Pelilauta 4 -kuvio-tausta 2-4

- arpakuutio (väri)

- onnenpyörä (väri)

- onnennvörä (muoto)

12. Pelikortit 12akka 3 ( 3 muotoa 8c 2-5-

väri) 

- parit väri, muoto, koko, järjes-
tys vaihtelevat 

- tikki

13. Pelilauta 5 -kuvio-tausta 2-l.,

- arpakuutio (våri)

- onnenpyörä (väri)

- onnenpyörä (muoto)

14. Pelikortit - Eakka 4 ( 3 muotoa) 2-5 � 

- parit/tikki

15. Pelikortit - :eakka 5 (kuvio-tausta) 2-5

10 

i 

1 

1 

1 
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1 .2.2. Kuultokuva- Ja filmiluettelot K'"rL 5 . 2 • 1 97 1 

KUUUrOKUVALUETTELO: 

PYSTYSUORA 

1. gene davies

2. matisse

3. van gogh

4. agam

5. agam

6. arthur g. dove

7. agam

8. leger

9. m1ro

10. ka11dinsky

11 . ernst 

12. feininger

13. esteve

74. mondrian

15. macke

16. hundetwasser

17. adimaris

18. ellesworth

VAAKASUORA 

moon dog 

pianotunti 

poppelikuja 

nouvcau soflege 2 eri suunnalta 

roege raffine 

that red one 

norveau soflege 2 eri suunnalta 

akrobaatit 

maalaus 

deux point,: verts 

äiti ja lapsi yc',llä metsässä 

hallen kirkko 

the sculptor 

sommitelma 14 

vaalea talo: tunis -akvarelli 

blindes auto und lastwagen (natur och kultur) 

bröllop (natur och kultur) 

green, blue red/18 godswell 12th grade/ 19 bonnard 
ruudullinen pöytäliina 

1. koristeltu seinä (natur och kultui)

2. 1'-lee

3. rosenqvist

4. 

5. klee

6. bontecou

7. feininger

8. klee

9. bissiere

10. corneille

11. roual t

12. t.raque

den långa staden (natur och kultur) 

sateenkaari 

villa dei misteri (natur och kultur) 

in the current six thresholds 

komposition 

höyrylaiva "odin" 

vendetta 

kaksi henkilöä 

field favourable 

hautausmaa 

klarinetten 



13. ernst

14. davis

15. kandinsky

16. klee

17. leger

18. picasso

19. le corbusier

20. noland

IU�YRf�: KALTEVA

1. riley

2. riley

3. kandinsky

4. klee

5. miro

6. klee

7. klee

8. miro

9. kandinslr.y

10. kandisky

1 1 . mondrian 

12. miro

13. balla

14. vasarely

15. esteve

16. esteve

17. kandinsky

18. kandinsky

19. marc

20. matisse

21 . leger 

22. kandisky

23. 

2li. 
,, 

leger 

25. pollock

26. pollock

two ambiquous figures 

colonial cubism 

35. 

die dunnen linien halten stand vor dem schweren punkt 

battle scene from comic opera 

kubistiskt porträtt 

the painter and his model 

esineasete.lma 

graded exposure 

current 

current 

freie gebogene zum punkt 

luzernin puisto 

kompositio 

satama 

luzernin puisto 

le found bleu 

rotes segment 

komposition X 

stilisering av träa (natur och kultur) 

portrait of mrs mills 

steamline of flowers 

sian II 

padirac (natur och kultur) 

hommage ajean fouguet (natur och kultur) 

whiteline 

zu weihnachten wassily 

hevonen maisemassa 

kasbachin sis. käyt. 

kukkia ja puunrunkoja 

improvisation 

vestatemplP.t. ( natur och kul tur) 

trappan (natur och kultur) 

trähästen (natur och kultur) 

spontanistick målning ( natur och lmltur) 
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?.7. matissr, 

28. matisse

"0 
c:. ,,, . picasso

30. stanczak

31. fisl1

YMPYRÄ 

1. 

2. 

-:;, 
.) .

4. 

5. 

6. 

7. 

e. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

1 �) . 

�20. 

21. 

r·J) 
C. C. • 

23. 

24. 

, " 
. ) . 

26. 

, '7. 

:2e. 

29. 

�() . 

lea.n piccolo 

rene 

chryssa 

rene 

delaunay 

gottlieb 

ka,ndinsky 

miro 

riley 

kandinsky 

kc..ndinsky 

lu10wlet, 

miro 

braque 

kandinsky 

miro 

-::1 ·1 rc,

arp 

:lr]_) 

ernst 

kanJinsky 

Jrnnd .i.nsl<.y 

miro 

kand:i.n�:ky 

dclaunuy 

abrams 

calclcr· 

klec 

ernst 

hr:1.11c0:: i 

aamiainen 

kahvipannuasetelma 

yökalastusta 

passing contors 

12th grade 

12th grade 

silk-screenpanel 

time square is apple 

parola 

disks 

rolling 

komposit:i.on 

kvinnor och f�g1ar i starkt solsken 

deny 

schwartz gesteigert 

einige kreise 

kuvia teoksista 

harlekiinin karnevaali 

stilleben 

several circles 

portrait 

thP poetes::; 

konfiguraatio 

mountain tablc anchor� naveJ 

kaupunki 

wachsende flecken 

sblles 

katalonian maisema 

gclb-rot-hlau 

tri.l.>ut,, to L>lc-ri.ot 

untitled 

thc orunge pane]. 

senccio 

one night of love 

den nyförhk 



31. klee

32. itten

33. manessier

34. oldenburg

35. picasso

36. cezanne

37. braque

38. klee

39. bores

40. van gogh

41. gaugain

42. k.lee coelin

RISTI 

1 . parola rene 

2. chessell

3. klee

4. rniro

5. wesselrnan

6. miro

7. miro

8. miro

9, klee 

10. miro

11 . l,raque 

12. klee

13. klee

14. kandinsky

NELIÖ 

1. vasarely

2. vasarely

3. albers

4. albers

5. mondrian

6. mondrian

korkea c

lintuteema 

natten som varit 

bacon and eggs 

hedelmiä ja viinalasi 

fruktfal (detalj) 

stilleben 

tähtiä pahojen talojen yllä 

still life in blue 

tähtiyö st remy 

kolme koiran pentua 

hedelmiä 

cirlipses 

12th grade 

hieroglyfrer (natur och kultur) 

figur (natur och kultur) 

amer alalston no 30 

amour 

cirkus (natur och kultur) 

akrobaatteja yöpuutarhassa 

figurer - djurmonument 

figurer (natur och kultur) 

interiör (natur och kultur) 

viserryskone 

la belle jardiniere 

rose 

vonal -ksz 

orion 

homage to the sq_uare 

sommitelma 

maalaus no 

37.
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7. mondrian

8. mondrian

9. albers

10. mondrian

11. mondrian

12. mondrian

13. kandinsky

14. -

1 5. klee 

16. braq_ue

n. villan

18. klee

19. schwitters

20. bissier

21. frank stella

22. vasarely

SUORAKAIDE 

1. rothko

2. mondrian

3. hundertwasser

4. klee

5. matisse

6. macke

7. dufy

8. matisse

9. polakoff

7 0. morellet 

11. picasso

12. shahn

13. kandinsky

14. pickett

1 ) . klee 

16. picasso

n. delaunay

18. kandinsky

19. segal

komposition (natur och kultur) 

komposition " " "

study for homage to the square 

kompositio 

broadway boogie woogie 

komposition 

kleine walten V 

mosaiikkia (natur och kultur) 

komposition (natur och kultur) 

interiör (natur och kultur) 

farmi ja kyyhkyslakka 

sommitelma 

napa 

beyler-basd 

jasper's dilemma 

SlrlUS 

malvanväristä ja punaista 

tableau II 

der grosse weg 

kuunousu tunis 

etana 

värimuotosornmitelma 

punainen viulu 

marokkolaisia ruokailemassa 

abstraktio-kompositio 

studio feb 67 

. koulutyttö 

vapautuksen päivä 1945 

munchenin taloja 

manchester walley 

villa R 

viulu 

simultaani ikkunat 

weisser punkt 

the diner 



DIAGONAALI 

1. matisse

2. davis

3. miro

4. derain

5. kandinsky

6. van gogh

7. miro

8. kandinsky

9, kandinsky

1 o. kandinsky 

11. de lc1un:iy

1 '.l 
L. • uaertling

13. kandinsky

14. kandinsky

15. kandinsky

16. klee

n. boccioni

18. miro

19. kirchner

20. kandinsky

21. leger

22. miro

23. schwitters

24. villan

25. kandinsky

26. davis

27. helion

28. kandinsky

29. adrian-nilsson

30. kandinsky

KOLMIO 

1. miro

2. baumeister

3. delaunay

)._ kandinsky

kiinal. kaloja, 

composition 

dog barking at the moon 

colliore 

ponters 

veneitä 

maternite 

im schwarzen vieren 

komposition VIII 

gruner duft 

ikkuna, torni Ja py5r� 

sergai 

boot 

befone gewichte in schwarz 

composition in red 

composition 

kadun voimia 

woman seated 

vuorimaisema 

aquarell mit strich 

still life with butterflies 

l'hirondelle 

the worker picture 

marssivia sotilaita (natur och kultur) 

kleine welten II 

colonial cubism 

composition 

improvisation no 35 

stad vid havet (natur och kultur) 

komposition IX 

the birth of the world 

kaksi lyhtyä 

eiffeltorni 

between the light 

39.
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5. kandinsky

6. kandinsky

7. gris

8. klee

9. p1casso

10. kandinsky

11. picasso

12. baumeister

13. -

VINONELIÖ 

1. luckiesh

2. mondrian

3. kandinsky

4. dufy

5. vasarely

6. vasarely

,. ardon 

8. braque

9. kandinsk.y

10 & 11. braque 

VINONELIÖ I 

1. luckiesh

2. kandinskt

3. vasarely

4. ardon

5. braque

6. braque

7. gris

8. redon

�1. schjerfbeck

10. salvador'

11. simbere;

12. labombe

impression V 

le petit point 

gitarr och notblad (natur och kultur) 

föhn im marc'schen garten 

kolme musikanttia 

ausgedehnt 

la joie de vivre 

drumbeat 

piha (natur och kultur) 

multiple grouping - visual illusions 

victory boogie-woogie 

vaaleanpunainen aksentti 

hommage a mozart 

cassiopeia 

komposition "op" (natur och kultur) 

left wing of the triptych for the fallen called the 
traps 

toilette at the window 

komposition (natur och kultur) 

nainen & kitara/ pasianssi 

multiple grouping 

vaaleanpunainen aksentti 

cassiopeia 

left wing of the triptych for the fallen Jne. 

nainen ja kitara 
. . 

pasianssi 

gitarr och notTulad 

sfinski 

toipilas 

optical trace IV 

perunankuorija 

J.es ramasseuses de marrons



13, blanchard 

VINONELIÖ II 

1. mondrian

2. dufy

3. vasarely

4. braq_ue

5. kandinsky

6. gris

7, van rysselberghe

8. gauguin

9, marchand

10. motherwell

1 1 • rembrant 

12. francis

13. dubuffet

ASETELMAT /KUKA'l' 

1. macke

2. matisse

3. braq_ue

4. gr1s

5. klee

6. bauchant

7. kisling

8. chagalla

9. bosshard

10. gogh

1 1 • picasso 

maternite 

victory boodie-woogie 

hommage a mozart 

komposition op 

toilette at the window 

komposition 

stilleben 

41. 

madame henry van de velde et ses trois filles 

den vita hästen 

the arlesienne 

in the sun 

tyttö ikkunassa 

round tbe blues 

virtual virtue 

asetelma 

stilleben med fruktfat (natur och kultur) 

stilleben ( natur och kultur) 

stilleben ( natur och kultur) 

stillebenfigurer (natur och kultur) 

kukkia 

vase de fleurs 

rakastavaisten kukat 

vase de tulipes 

kengät 

komposition (natur och kultur) 
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MA I SEM.A.1.'DV .AT 

rakennukset 

1. van gogh

2. vlaminck

3. delaunay

4. macke

5. 

6. feininger

7. gris

kau:12unk�kuvat 

8. derain

9, vlaminck 

10. braque

11. 

12. 

maisemat 
--------

13. cezanne

14. ruisdael

15. sallinen

16. guillaumin

17. bonnard

18. van gogh

i 9. bombois

20. van gogh

21 . schmidt-rottluff

22. jawensky

23. kandinsky

24. kirchner

25. sutherland

ELÄIMET 

hevonen 

1. delacroix

marc

landskap med kyrka (natur och kultur) 

maalaistalo 

eiffeltorni 

talo (st german) 

kirkko 

torni I 

stillehen med öppet fönster (natur och kultur) 

blackfriars bridge 

bateau lavoir 

ciotatin satama 

puutarha ja ihmisiä 

katukuva 

la montagne ste victoire (natur och kultur) 

jacouan hautausmaa 

kesäaamu 

paysage de la creuse 

näköala cannetista 

vehnäpeltoja syppressejä 

le bois de vincennes 

olivlund (natur och kultur) 

norjalainen maisema 

ilta 

kyläkirkko 

talviyö 

sunset between the hills 

ukonilman pelästyttämä hevonen 

:3:i. ninen hevonen 



3. marc

4. sallinen

5. marc

6. marc

ihminen_j_a_hevonen 

'7. picasso 

8. rouault

9. kandinsky

10. gauguin

11 . marini

12.

13. marini

kissa 

74. steinlen

15. simberg

16. steinlen

17. desnos

78. gonduin

kalat 

19. kisling

20. hartley

21 . sallinen

22. klee

muut eläimet 
------------

23. wright

2/4. desnos

25. haymans

26. hallström

?7. redon

28. kandinsky

29. kandinsky

siniset hevoset 

kilpajuoksu 

hevosia ja kotka 

hevosen synty 

ratsastava harlekiini 

jean d'arch 

klänge 

den vita hästen (natur och kultur) 

röd ryttare (natur och kultur) 

ratsastaja 

ryttare 

chat couche 

kissa 

filette au chat 

les chats sous l'obbrelle rouge 

le chat 

les poissons 

tropical phantasy 

silakka-asetelma 

kultakala 

taistelevat metsot 

les cacatoes 

le retour du berger 

ingens hundrar (natur och kultur) 

sfinski 

elan tempere 

fragments 
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IP,.MINEN 

nainen 

1. ingres

2. picasso
---, 

_) . thesleff

4. rissanen

5. marchand
i' 

G . toulouse-lautrec

7. matisse

8. chagall

9, chagall 

10. nolde

11. dubuffet

12. cedercreutz

mies 

13. van dyck

14. hals

15. edelfelt

16. rouault

n. heckel

18. rouault

19. chagall

20. picasso

t ttö _i ___

1. simberg

2. rembrant

3. guillaumin

11. caillehotte

5. espagnat

6. velasq_ues

(. van gogh

8. sallinen

lähde 

au chapeaua plumes 

mummo saali harteilla 

sokea 

the arlesienne 

jane avril 

anemoner och vilande kvinna (natur och kultur) 

mexico 

en drömbild (natur och kultur) 

pentecost 

kvinna i hatt (natur och kultur) 

kalevala: aina 

omakuva 

iloinen juomaveikko 

louis pasteur 

vanha kuningas 

pechstein 

aristokraattinen pierrot 

minä ja kylä 

porträtt 

perunankuorija 

tyttö ikkunassa 

le petit dejeuner 

l'enfant au canape 

fillette assise 

hovinaiset (osa) 

la mousme 

karjalaistyttö riitta 

(natur och kultur) 



9, edelfelt 

10. fragonard

11. schjerbeck

12. manet

13. caravaggio

14. 

15. ribera

16. edelfelt

äiti_j_a_la:esi 

1. edelfelt

2. morales

3. lesbasque

4. peske

5. rubens

6. van rysselberghe

7, legrand 

8. picasso

9. lagar

10. blanchard

11 . nolde

12. nolde

13. dega,,

naisia 
------

1. edelfelt

,,,_. degas 
-. gauguin _). 

4. lacombe

5. macke

6. picasso

1. mach.e

taiteilijan poika erik lastenvaunuissa 

dierrot 

toipilas 

huilunsoittaja 

nuori baccus 

siskoaan syöttävä poika 

hedelmiä syövät pojat 

leikkiviä poikia rannalla 

kuningatar blanka 

madonna 

maternite 

maternite 

helene 

45. 

madame henry van de velde et ses trois filles 

mater inviolate 

äiti ja lapsi 

materni te 

maternite 

äiti ja lapsi 

madonna ja orkidea = sama kuin edellä 

kr. lepic lapsineen 

ruokolahden eukkoja 

absintti 

nave, nave mahana (natur ocb kultur) 

les ramasseuses de marrons 

tyttöjä 

les courses 

aurinkoinen tie 
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rrnehiä 

8. tou1ouse-lautrec

9, courbet 

10. cawen

11. 1ncasso

ihmisiä 
-------

12. dufy

13. kylberg

14. macke

1 ,, 
, . ensor

16. chagall

n. chagall

18. chagall

19. rouault

20. bosh

21 . kandinsky 

22. d.ubuffet

23. pi_casso

24. picasso

25. pJ_casso

LUOKITTELEMATTOMAT 

1. moreau
C) kandinskyc_ • 

3., gorky

Li • kandinsky

5. de koonins

6. mare

7. kandinsky

8. francis

9, de kooning

10 .. kandinsky 

11 kandisky 

12. dF.1,l1

!J klein

la chaine simpson 

kivenhakkaajia 

sorsanampujat 

härkä taistelu 

tanssit falaisella 

uppbrott (natur och kultur) 

kävely sillalla 

omakuva naamioiden keskellä 

taiteilija ,ja hänen ma1linsa 

punainen aurinl,;_o 

punaiset ka-cot 

iltabämärä 

himojen puutarha (osa) 

improvisaatio 2 

two rnechanists 

taiteilija ja hänen mallinsa 

night fishing at antibes 

tyttö peilin edessä 

salomen tanssi 

rot-blau (akvarelli) 

raJa 

sommitelma 

lauantai--:i 1 ta 

taistelevia muotoja 

luonnos I 

rcund the blues 

gotham news 

helles bild 

bright picture 

optical trace IV 

fi:re pa:i_nting 



7 4. dubuffet virtual virtue 

15. motherwell in the sun 

7 6. delaunay circular forms 

17, kandinsky improvisation 

18. miro

+ 3 vailla tekijän nimeä ( tai teoksen nimeä)

FILMILUE'I1'1.1ELO 

ohjelma 1 ohjelma 2 

ryhmä 3 ryhmä 4 ryhmä 5 ryhmä 6

Begone dull care X X X 

Bernhard Buffet X X 

Blinkity blank X X 

Boogie-Doodle X X X 

Chansons X X 

Carrousel X X 

Dots X X 

Fiddle-de-dee X X X 

Flight X X 

Hen Hop X 

Hoppity hop X 

La poulette criss X X X X 

Laskuvarjohypyt X X 

l.f: pc,\. i t monton cnpcLuchc: X X 

Lines horizontal X X X 

Lines vertical X 

Maboule X X X 

Marching the colours X X X 

Marionetti X X X X 

Pen point percussion X 

Ride X X 

Rink X X 

Rythm and percussion X X X 

Serenal X X 

Short and suite X X X 

Spheres X X 

Stars and stripes X X X 

Totems X 

String instruments X 

Two bagatelles X X X X 

Walking X X 

Filmit on lainattu Kanadan ja Ranskan Suurlähetystöjen filmivuokraamoista. 
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2. TOIMINTAJ(..AAVOLTEN LAAJEN'rAMISOHJELMA

2.1. Toimintakaavojen laajentamisohjelman tuntisuunnitelmat 

TUNTI 1 

Materiaali 

- filmejä

- rr..usiikkinäyte

OHJELMAN ESITTELY 

Menetelmä 

1. Lapsille kerrotaan ohjelmasta yleisesti, siitä,

mitä he tulevat tekemään

a) Opetellaan liikkumaan eri tavoilla leikkien

avulla. Esimerkkejä teemoista.

b) Kuunnellaan musiikkia

c) Opetellaan kuvaamaan musiikkia liikkumalla.

2. Katsotaan filmi

Pyydetiiiin lapsia kertomaan filmistä, mitä he

siinä näkivät, mitä se esitti?

3. Lapset esittelevät itsensä.

Kuvitellaan sellainen tilanne, että lapsi menee

junalla tai autolla vieraalle paikkakunnalle

ja siellä on vastassa joku, joka ei tunne hän

tä. Lapsen pitää antaa tälle henkilölle tun

tomerkkejä itsestään. Jokainen kertoo vuoron

perään itsestään. Esittelyn aloittaa opettaja.

Jos lapset kuvailevat itseään kuvailemalla vaat

teitaan, heidän annetaan tehdä se, mutta heiltä

kysytään myös, mistä hänet tuntee, JOS hän vaih

taa vaatteitaan. Näin lapset joutuvat kuvaa

maan omia ominaisuuksiaan.

4. Leikki: Miten hyvin tunnet itsesi?

Joku lapsista ryhtyy leikin johtajaksi Ja hän

saa ajatella mielessään jotakuta tiettyä hen

kilöä ryhmässä. Toiset lapset saavat vuoron

perään esittää yhden kysymyksen tästä henkilös

tä, esim. Onko hän tyttö? Onko hänellä valkea



TUNTI 2 

Materiaali 

- musiikkinäytteet

filmit, kuvat

muovikelmuja

- paperia

tukka? jne., johon johtaja saa sanoa vain joko 

kyllä tai ei. Se, jonka kohdalla asia ratkeaa, 

saa ruveta johtajaksi seuraavalla kierroksella. 

5, Musiikkia - lapset saavat tehdä mitä haluavat 

a) Kuunnella vain

Lapsilta kysytään, mitä heille tulee mieleen

tästä musiikista

b) Liikkuen musiikin mllkana

Lapsilta kysytään, miltä tuntuu liikkua mu

siikin tahdissa, mitä he esittävät.

TEEMA: RYÖMIMINEN 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

a) Kerrotaan, että tämän tunnin aiheena on ryö

miminen

Pyydetään jotakin lasta näyttämään, mitä ryö

miminen tarkoittaa. Miten ryömitään? Seli

tetään ryömimisen ja konttaamisen ero.

b) Keskustellaan siitä, mitkä kaikki ryömivät

(madot, käärmeet, sisiliskot, ihmiset)

c) Tällä tunnilla ollaan matoja.

Esitetään havaintomateriaali

Keskustellaan siitä, millainen on mato?

- Madon ulkonaiset piirteet

- Funktionaaliset piirteet: miten mato liik-

kuu ja mitä se tekee.

2. Jokainen saa koettaa ryömiä kuten mato

a) Kysytään, miltä tuntuu ryömiä

b) Miltä maailma niiytti:iä, kun ryömii lattialla

c) Miten isolta huone tuntuu, kun sen ryömii

ympäri, poikittain?

d) Miltä toiset näyttävät ryömiessään - kuvail

laan

3. Millaisia ääniä kuuluu kun ryömii? Millaista

ääntä kunkin vaatteet aiheuttavat?
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Lapsilta kysytään, miten saataisiin aikaan eri

laisia ääniä ryömittäessä (muovikelmut, paperi) 

Kokeillaan näitä. 

Miltä erilaiset pinnat tuntuvat? 

Kehotetaan ryömimään silmät ummessa Ja "kuunte

lemaan", miltä tuntuu. 

Miten voidaan tehdä ääniä, jotka kuvaavat ryö

mimistä? Kokeillaan eri tapoja. 

Lapsia kehotetaan katsomaan, olisiko kotona sel

laisia esineitä, leluja, soittimia, joilla saa

taisiin aikaan tällaisia ääniä. Kehotetaan tuo

maan niitä kouluun, jos vanhemmat antavat. 

4. Musiikkinäytteet

Miten mato tekee, kun se kuulee tällaisen ää

nen? Musiikkinäytteet soitetaan monta kertaa.

a) Lapsia kehotetaan keksimään useita tapoja

ryömiä

b) Lapsia kehotetaan keksimään, miten muuten

kuin ryömimällä näitä musiikkinäytteitä voi

daan kuvata. Yritetään keksiä mahdollisimman

monta erilaista tapaa.

5. Mato kulkee tunnelissa. Miten tehdään tunneli?

a) Lapset ovat jonossa ja kumartuvat niin, että

muodostuu tunneli. Yksi lapsista aloittaa

ryömimisen ja, kun hän on päässyt tunnelin toi

seen päähän, hän jää siihen jatkoksi, jne.

b) Tuoleista voidaan tehdä tunneli. Kysytään

lapsilta, miten sen saa pimeäksi. 

huopien tai sanomalehtien avulla. 

Esim. 

Sen läpi 

voi myös ryömiä silmät ummessa, jolloin se 

on ikäänkuin pimeä. 

c) Pahvilaatikot

6. Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä haluaa

a) kuunnella vain

Kysytään, mitä kullekin tulee mieleen tästä

musiikista

b) liikkua musiikin tahdissa

Kysytään miltä tuntuu liikkua tämän musiikin

tahdissa



TUNTI 3 

Materiaali 

- musiikkinäytteet

- filmit, kuvat
. . 

- paperipusseJa

- muovipusseja

erilaisia lasten tuomia

ääntä synnyttäviä väli

neitä

pahvilaatikot
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TEEMA: RYÖMIMINEN 

Menetelmä 

1. Aloitetaan edellisen kerran musiikkinäytteillä

Lapset saavat tehdä mitä haluavat:

a) kuunnella vain

Kysytään, miltä musiikki tuntuu, miten he

kuulevat sen, millaisia asioita se tuo

mieleen - kerrotaan ja kuvaillaan

b) liikkua musiikin tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua tämän musii

kin tahdissa, millaisia asioita se tuo

mieleen

c) Onko joku keksinyt jotain uutta

2. Kokeillaan, millaista ryömimisääntä saadaan

aikaan lasten tuomilla äi-i.ntä synnyttävillä

välineillä

Kysytään, minkä tyyppistä ryömimistä (matoa)

mikin "soitin" kuvaa parhaiten: nopeaa, hidas

ta, iloista, surullista, suurta, pientä, ohut

ta, paksua, jne.

3. Mitkä muut ryömivät kuin madot?

Käärme: filmi, kuvat

Miten käärme eroaa madosta?

Millä eri tavalla se liikkuu kuin mato?

Jokainen kokeilee, miten käärme ryömii

4. Musiikkinäytteet

a) Lapset saavat arvata, kumpaa musiikkinäyt

teet esittävät, matoa vai käärmettä

1:J) Lapset ryömivät 

c) Kysytään, miltä toiset näyttävät, kun ryömi

vö.t?

(Millä tavalla erilaiselta kuin matoina

ollessaan?)

Miltä. itsestä tuntuu, kun kiemurtelee kuin

käärme?
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d) Mitä tapahtuu, kun käärme tulee ihmisten

joukkoon? Yksi lapsi on käärme ja toiset

ihmisiä. Mitä tapahtuu, kun mato tulee

ihmisten joukkoon? Mitä tapahtuu, kun

käärme tulee matojen joukkoon?

e) Tehdään "soittovälineillä" sellaisia ääniä,

jotka kuvaavat käärmettä

5. Leikki: Jokainen ajattelee mielessään, mikä

ryömivä olento hän on; mato, käärme, sisilisko,

ihminen vai jokin muu. Kukin vuorollaan on lei

kin johtaja ja saa yrittää arvata yhden kerran

jokaisen lapsen kohdalla, mitä tämä esittää.

Se lapsi, jonka kohdalla hän arvaa oikein,

pääsee vuorostaan leikin johtajaksi jne.

6. Miten saataisiin yhtenäinen käärmeen tai

madon nahka?

Muovipussit ja paperipussit otetaan esiin Ja

kukin saa valita niistä, minkä haluaa. Muovi

pusseista leikataan pohja pois. Paperipussei

hin tehdään silmien reiät ja väritetään ne

madoiksi tai käärmeiksi.

Myös tunnelit voidaan ottaa käyttöön.

7, Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä haluaa 

a) Kuunnella vain

Kysytään, mitä tulee mieleen, kun kuuntelee

tätä musiikkia silmät ummessa

b) Liikkua musiikin tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua tämän musii

kin tahdissa silmät ummei;sa.



TUNTI 4 

Materiaali 

- erilaiset lasten tuo

mat "soittovälineet"

- Musiikkinäytteet
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TEEMA: PYÖRIMINEN, KIERIMINEN 

Menetelmä 

1. Soitetaan musiikkinäytteet

a) Lapset saavat kukin vuorollaan yrittää kuva

ta verbaalisesti, mitä tämä musiikki voisi

esittää, mitä se tuo heille mieleen

b) Lapset saavat keksiä, millaista liikkumista

se kuvaa (tai millaisilla liikkeillä sitä

voitaisiin kuvata)

2. a) Keskustellaan siitä, mikä kaikki pyörii Ja

kierii (pallo, hyrrä, jne.) 

b) Millä eri tavoilla voidaan pyöriä ja kieriä?

Pitkällään lattialla, seisaallaan, mutkia

tekemällä.

3. Miltä tuntuu kieriä erilaisilla alustoilla,

pehmeällä, kovalla.

l+. Soitetaan musiikkinäytteet uudelleen -kieritään 

silmät ummessa. Kysytään miltä tuntuu? 

5. Tehdään kierimisääniä erilaisilla välineillä,

esim. hernepurkki yms.

Miten tehdään hidas kierimisääni, miten nopea?

Kiihdytetään: Kun kappale kierii mäkeä alas,

sen vauhti kiihtyy. Miten tätä voidaan esit

tää?

6. Leikki: Kaikki kierivät. Opettaja tai joku

lapsista on johtajana ja sanoo: tee jotain muu

ta, jos sinulla on kihara tukka (punainen mekko,

tms.). Tällaisen lapsen on keksittävä jokin

muu liikkumistapa kuin kieriminen. Joskus voi

daan sanoa myös sellaisia ominaisuuksia, joita

kenelläkään ei ole. Näin jatketaan, kunnes

kaikki tekevät jotain muuta kuin kierivät.

Lopuksi kysJtään jokaiselta lapselta, mitä hän

esitti. Se lapsista joka ensimmäisenä vaihtoi

toimintaa, saa olla johtajanaseuraavalla kier

roksella.
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TUNTI 5 

Materia2.li 

- musiikkinäytteet

- pahvia

- väriä

- iso vesiastia

- vesipulloja

- taskulamppuja

7, Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä haluaa 

a) Kuunnella vain

Kysytään, mitä tulee mieleen tästä musn

kista

b) Liikkua musiikin tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua tämän musii

kin tahdissa.

TEEMA : UIMINEN 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

Kerrotaan, että tämän tunnin aiheena, on uiminen

Lar)set saava.t näyttää, millä tavalla he osaavat

uida.

2. Musiikkinäyttcet

Mitä niistä tulee mieleen?

Kuvaako se uimista?

Mitä muuta ne voisivat kuvata kuin uimista?

- näytetään. Jos joku keksii jonkin muun tee

man, hän saa tehdä sitä. 

3. Mitä kaikkea liittyy uimiseen?

Lapset saavat kertoa omista uimiskokemuksistaan

ja -retkistään.

Milloin uidaan ulkona? Kesällä, lämpimällä

ilmalla. Miten kuvataan lämmintä ilmaa? Tehdään

pahvista iso aurinko ja väritetään se. Veci -

ääni. Ensin pjtää kahlata vedessä. Kahlaaminen

ei suju samalla tavalla kuin kävely. Miksi?

Miten kahlataan - näytetään. Miten tehdään kah

laamisääni? Miten saadaan aikaan uimisääni?

Tulee aallokko - laineiden ääni. Tulee sade.

Miten kuvataan sadetta? Aurinko pois. Vesipisa

roiden ropina. Miten tehdään oikein iso myrsky

ja rajuilma, ukkosen jyrina, salamat (taskulam

put), pimeä ( verhot ikkunoihin).

4. Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä haluaa

a) Kuunnella vain

Kysytään mitä tulee mieleen musiikista

b) Liikkua musiikin tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua musiikin tah
dissa.



TUNTI 6

Materiaali 

- musiikkinäytteet

- havaintomateriaali:

filmit, kuvat

- "soittimet"
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TEEMA: KONTTAAMINEN 

Menetelmä, 

1. Teeman esittely

a) Kerrotaan, että tämän tunnin aiheena on

konttaaminen. Pyydetään lapsia näyttämään,

miten kontataan. Miten eroaa ryömimisestä:

polvet ja kimmenet lattiassa.

b) l<'.:eslrnstellaan siitä, mitkä kaikki konttaa

vat. Miten vauva konttRa: näytetään. Kont

taamalla voidaan esittää myös monia eläimiä,

koska eläimillä on neljä (tai us) jalkaa.

Mitä eläimiä? (Kissat, myyrät, etanat, hii

ret, elefantit).

c) Millaisia nämä eläimet ovat? Havaintomate

riaali: filmit, kuvat. Kuvaillaan eläimiä.

Millainen konttaustyyli sopii millekin eläi

melle? Elefantti kävelee raskaasti ja äänek

käästi, kissa pehmeästi ja hiljaa, jne.

2. Musiikkinäytteet. Jokainen saa vuorollaan ker

toa, mitä ne hänen mielestään esittävät: ver

baalisesti ja liikkumalla.

3. Tehdään erilaisia konttaamisääniä erilaisilla

välineillä. Leikki: Kukin lapsi saa .vuorollaan

kuvata jotakin asiaa soittimilla Ja toiset saa

vat arvata, mitä hän kuvaa. Tai: Kukin saa vuo

rollaan tehdä ääniä, ja toisten on liikuttava

niiden määräämällä tavalla.

4. Kissaleikki: Kerrotaan ensin kissasta (ellei

edellä ole tullut esille). Miten kissa käve

lee: hiljaa, vaanien. Mitä muuta kissa tekee:

venyttelee, jne. Kissaa voidaan ehkä parhaiten

esittää siten, että kämmenet ja jalkapohjat

ovat maassa. Yksi lapsi on selin seinää vasten.

Toiset lapset ovat huoneen toisessa päässä ja

yrittävät päästä mahdollisimman hiljaa selin

olevan luo. Silloin tällöin selin oleva kään

tyy katsomaan taakseen, ja ne, jotka tällöin



TUNTI 7 

Materiaalj 

- musiil,;.kinäytteet

- "soittimet"

- pillit

- pahvilaati k<)t

liikkuvat, jåävät paikoj lleen, eivätkä saa 

enää jatkaa. Lasten on siis tarkkaan katsotta

va selin olevan liikkeitä. Seuraavalla kierrok

sella se, joka on päässyt perille, r::aa jäädä 

selin, Ja toiset konttaavat. 

5. Musiikkia - jokainen saa tehdä miL� haluan:

a) Kuunnella vain

Kysytään, mitä tulee mieleen tästä musii

kista

b) Liikkua musiikin tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua t:-imän musn

kin tahdiss2. Miltä toiset näyttävät?

TEEMA: KON'I'TAAMINEN 

Menetelmä 

1. Aloitetaan leikillä.:· Kaikki lapset konttaavat

alussa. Soitetaan kaikki edellisten teemojen

musiikkinäytteet. Samaan aikaan opettaja sa

noo: tee jotain muuta, jos sinulla on punainen

mekko (tms.). 'l'ällaisen lapsen on keksittävä

sellainen uusi liikkumistapa, joka sopii siihen

näytteeseen, joka sillä hetkellä sattuu soimaan.

Nä:i rJ jatketaan, kunnes kaikki lapset tekevi:i.t

muuta kuin ryömivät. Lopuk:;i kysytään, mitä

kukin esi i; t.Ä.Ä.. SeurR.avalla l,ierroksella voi

johta,jana olla esim. se lapsi, joka ensimmäi se

nä vaihtoi teemaa.

2. Myyräleikki. Myyrä kulkee myös tunnelissa nnn

kuin mat.). f<':errotaan myyrästä. 'rehdään tunneli

Opcttaj<'i, lauL..La laulun Mr: myyrö.t me mullassa ...

torveJle käärityn lehden läpi, jotta ääni tun

tuisi kuuluvan hyvi.n kaukaa. Huone voi olla

pimennetty.

�· Tehdäfin juna. teskustellaan junasta. Millai

sia ääniä ,juna tekee (jyskyttää, viheltää). 

Leikki: s,�uraa j,,,r1t�jaa: Yksi lapsista aloit-



TUNTI o 

Materiaali 

- musiikkinäytteet

·- "soittimet"

57. 

taa, pyytää mukaansa toisen, nämä edelleen kol

mannen, Jne. kunnes on tehty oikein pitkä juna. 

Osa lapsista voi tehdä sopivia ääniä samaan 

aikaan kun toiset konttaavat junana. Miten ju-· 

na menee kaarteessa? Miten kiihdyttää vauhti

aan, peruuttaa, viheltää, jyskyttää, puhkuttaa, 

raiteet kitisevät? Yksi lapsista voi olla ker

toja, joka sanoo, mitä milloinkin tehdään. 

4. Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä haluaa:

a) Kuunnella vain

Kysytään mitä tule� mieleen tästä musiikista

b) Liikkuen musiikin tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua

TEEMA: KÄVELEMINEN 

Menetelmä 

1. Pyydetään lapsia miettimään ja kertomaan, mitä

h.aikkea liikkuvaa he näkivät tulomatkallaan.

Jokainen saa kertoa vuoronperään. Mikä muu

vie.1-ä voi liikkua, mikä ei tullut mainituksi.

Esim.:

- Kaikki elävät olennot: ihmiset, eläimet

- Liikennevälineet: autot, junat, lentokoneet,

laivat jne.

- Luonnonvoimat: vesi (joki, järvi, meri)

sadepisarat, tuuli. Tuuli taas voi liikuttaa

esim.pilvii:i .. , puita, esineitä.

- Kellonviisarjt ja -kielet, tuli, ym.

2. Lapset saavat yrittää. arvata, mikä on tämän

tunnin aiheen11, - millainen liikkuminen?

:�. Keskustellaan siitä, millä eri tavoilla voidaan 

kävellä. Näytetään. Esim. 

- Miten iso lihava mies kävelee?

- Miten pieni vauva kävelee?

- Miten kävellään, kun on oikein kiire?

- Miten kumarainen vanhus kävelee?
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- Miten kävellään, JOS jalka on kipeä tai poik

ki tai kipsissä?

- Miten kävellään silloin, kun kukaan ei saa

kuulla? - varpaisillaan, hiivitään.

- Miten kävellään, kun ollaan oikein väsyneitä?

Miltä näytetiiän?

- Miten kävellään, kun ollaan oikein iloisia?

Miltä näytetään?

- Miten kii.vPlläi;n, kun 0·11nFdl oil<"Pin surulJ jsia?

Miltä näytetään?

- Miten k.iivellään, kun ollaan oikein vihaisia?

Miltä näytetään?

- Miten kivellään, kun käsissä on oikein paljon

kannettavaa? Riiputetaan käsiä raskaasti.

- Mj ten kävellään paljain jaloin hietikolla'?

Miltä se tuntuu?

- Miten suolla kävellään, kun jalat uppoavat

maahan?

- Miten lumet tönistellään jaloista?

- Kokeillaan, miten isoja askeleita osataan

ottaa.

- Kokeillaan, miten kova ääni osataan jaloilla

tehdä - yksinään - kaikki yhdessä. Entä mi

ten hiljainen ääni osataan tehdä - yksinään -

kaikki yhdes:�ä.

- Miten muuten vielä voidaan kä�ellä?

Kaikkia edellisiä kuvataan, miltä näyttää Ja tun

tuu. 

4. Tehdään soittimilla erilaisia kävelyääniä.

Leikki: Joku lapsista saa tehdä erilaisia käve

lyääniä, ja toisten on käveltävä sillii tavalla.

5. Mm.iikkinä;ytteet

Millaista kiivd;yä kuvaavat? Näytetään.

6. Juna voidaan tehdi-\. myös kävelemällä samaan ta-

paan kuin edellä: senraa johta.iaa. Toiset

tekevät ääni�:.

Kokeillaan, willaisia kuvioiti Juna voi tehdä



TUHTI 9 

Materiaali 

- musiikkinäytteet

"soittimet"

59, 

(ympyrän, Jonon - suoran viivan, kahdeksikon) 

7. Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä haluaa:

a) Kuunnella vain

Kysytään, mi tii tulee mieleen tästä musiikista

b) Liikkua musiikin mukana

Kysytään, miltä tuntuu liikkua musij kin

tahdissa. Miltä toiset näyttävät, mitä esit-·

tävät?

TEEMA: KÄVELEMINEN 

Menetelmä 

1. Tunti aloitetaan marssimusiikilla. Lapset voi

vat marssia sen tahdissa. Kokeillaan eri tapo

ja marssia: yksin, ryhmässä, käsikädessä, Jonos

sa, käsiä heiluttaen, polvia korkeRlle nostaen.

:_::j.malla voidaan Pri tavoin lyi:idä rytmiä ,ja teh

dä sopivaa "mm,iikkia,". Marssi taan niin kauan

l:uin lapset haluavat.

�- Kuvaillaan erilaisia tilanteita: 

a) Millä tavalla kävellåän kadun yli?

h) Millä tavalla kävellään ja miltä. näytetään,

jos ollaan eksykrii ssii.?

c) Miten kävelliiän ja miltä näytetiiän JOS

pelottaa?

d) Miten kävell�än, jos ei oikein tiedä minne

• . 'I menisi. 

e) Miten kävelet, jos joku kutsuu sinua?

f) Miten kävelet, jos haluat päästä salaa jonnE

kin, niin ettei kukaan saa nähdi:i. eikä kuulla'?

g) Miten kävelet sateessa?

h) Mitä muita tilanteita voisi olla?

3. Sokkoleikki (jos on aikaa): Yhdeltä sidotaan

silmät. Toiset sopivat hiljac,. ( tai sokko vie

dään oven taaksF:), millä tavalla liikutaan.

13okon on arvattava, mitJ. toiset tekevät.
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TUN'I'I 10 

Materiaali 

- musiikki�äyttee0

- filmi

- "soittimet"

i+. Musiikkia - jokaisen on liikuttava jollakin 

tavalla (saavat itse valita). 

Sjlloin tällöin opettaja katkaisee musiikin 

(tai antaa jo1lakin muulla tava1la merkin) 

ja jokaise:1 on silloin jäätävä siihen asentoo1, 

missä sattuu o1emaan ja "kuunneltava hiljai

suutta" (tai musiikkia). Lopuksi kaikki nene

vät pitkäkseen lattialle ja ovat ihan hiljaa 

silmät kiinni ja ajattelevat jotakin asiaa. 

Lopuksi he saavat jokainen kertoa, mitä he 

ajattelivat. 

TEEMA: JUOKSEMINEN 

Menetelmi:'.i. 

1. All,itetaan musiikk:�nåytteillä. Lapset saavat

arvata mitä ne kuvaavat - verbaalisesti, liik

kumalla.

2. Keskustellaan si:i_tä, mikä kaikki liikkuu oikein

nopeasti: tuuli, junat, autot ... Näytetään.

3. Keslrn:.;tellaan siitä, millä eri tavoilla voidaan

juosta; hiljaa, kovasti, suurilla askelilla,

pienillä askelilla - Näytetään. Tehdfiän sa

malla juoksemit�ääni å. Näyt tt?et voidaan soittaa

uudelleen.

11. FiJmi

KeskusteJlaan filmistä. Jokaihen saa kertoa,

mit i:i se esitti.

5, Tehdään juna juoksemalla. Sitä kuvaavat mm,iik

killiiyttPet voidaan soi ttP.a uudelleen. 

h. Musiikkia - Jokflinen saa tehdä mitä haluaa:

a) Kuunnella vain

Kysytään, m:i tri. tulee mieleen, kun lrnuntelP.e

tittä mu::;ijkk"i.a

b) Liikkua musi.jkin ·t.r.<,hdissa

Kysytii.?-in, mi Jtä tuntuu l i.il�kua ti0i.mån musiJ.-



TUNTI 11 

Materiaali 

- musiikkinäytteet

- "soittimet"

61. 

TEEMA: JUOKSEMINEN 

Menetelmä 

1. Leikki: Kaikki lapset juoksevat hiljaa. Soite

taan edellisten kertojen musiikkinäytteitä.

Opettaja ( tai joku lapsista) sanoo: Tee <iotain

muuta, jos sinulla on kihara tukka (tms.). Täl

laisen lapsen on liikuttava sillä tavalla, joka

hi-i.nen mielestään sopu juuri sillä hetkellä

soivaan näytteeseen.

2. a) Keskustellaan tuulesta. Millainen tuuli on?

Miten se liikkuu? Mistä tietää, että tuulee'! 

b) Tehdään ääniä, jotka kuvaavat tuulta - millai

sia erilaisia ääniä voidaan tehdä? - Pieni

tuuli, suuri tuuli, myrsky. Musiikkinäyttei�

tä.

c) Mikä kaikki liikkuu tuulessa, mitä tuuli

kuljettaa mukanaan? (Puut, puun oksat, leh

det, roskat, hatut, veneet jne.) Miten nämä

liikkuvat? Näytetään.

d) Miten liikkumalla voidaan esittää tuult�?

Tehdään samalla ääniä ja soitetaan musiikki

näytteitä. 

e) Voidaan leikkiä uudelleen myös sadetta. Miten

sadetta voidaan esittää? (Esim. käsillä).

Vesisadetta, lumisadetta, lumihiutaleita.

3. Musiikkia. Tällä kerralla voidaan sopia, että

kaikki yrittävät kuvata musiikkia käsillä lat

tialla istuen. Kerrotaan, mitä tulee mieleen

tästä musiikista. Mitä esittävät käsillään?



62. 

TlJ:JTI 12 

Materiaali 

- musiikkinäytteet

- filmit, kuvat

TEEMA: LENTÄMINEN 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

a) Keskustellaan siitä, mitkä kaikki lentävät

(linnut, perhoset, mehiläiset, hyönteiset,

lentokoneet, helikopterit, avaruusalukset,

ilmapallot) .

b) Millaisia ovat linnut, helikopterit Jne.

Kuvaillaan.

c) Millaista ääntä ne pitävät? Tehdään ääniä.

d) Miten ne Jiikkuvat? Miten linnut kävelevät -

näytet�än. MitPn ne lentävät eri tavalla

kujn lF·ntokone? Miten när.iii taas lentävät

eri tavalle, kuin heJikopLeri t? Ni-'tytetäri.n.

e) Samalla voj daan katsoa mahdollisia kuvia ja

.filme,jä.

2. Musiikkinäytteet

Millaista (m:inkä) lentämistä ne voisivat kuvata

parhaiten - kerrotaan. Lennetään musiikin r.m

kaan er:i t,yyleiJ lä. Miten lentokoneet lente,vät

ryhmissEi (lentonäyt.öksissä)?

3. Soitetaan mw�iikkin�·1,ytteet uudelleen. KeksitEi�in,

millä mu'..llla tavalla kuin lentämällä näi ti-i,

nmsi:i kkinäyt teitä voitaisiin kuvata?

4. Käsih!iki t: Mitä rrmuta pelkästään käsillä voi

taisiin lrnvnt:t? Kerrotaar.. Käsillä voidaan

esittää esil:l. tulta. Miten tuli liikkuu? N&.y

tetään. Pilvd, vesipisarat, lumihiutaleet,

1reneen keinuminen, aallot., l,;ellon vi:i sari t.

). Musiikkia kuunnellaan ensin hiljaa. Soiteta�n 

uudellec·n - kuvaillaar:. kii.sillä. 



TUNTI 1 :� 

Materiaali 

- Musiikkinäytteet

- "Soittimet"

- Filmi, Rythrn and

Percussions (Kan)

TEEMA: HYPPIMINEN, POMPPIMINEN 

Menetelmä 

1. Aloitetaan musiikkinäytteillä. (Teeman ensim

mäiset näytteet). Lapsia kehoitetaan panemaan

silmät kiinni ja kuuntelemaan. Sen jälkeen

näytteet soitetaan uudelleen ja lapsia pyydetään

liikkumaan sillä tavalla joka sopii näytteisiin.

Kysytään, mitä se on. Soitetaan musiikkinäyt

teet loppuun. Mietitään, voitaisiinko näitä

näytteitä kuvata jotenkin muuten kuin hyppimäl

lä. (Esim. näitäkin voidaan kuvata pelkästään

kLisillä).

2. Millä eri tavoilla voidaan hyppiä. ja pomppia?

Kyykyssä, pystyssä, hiljaa, kovaa, paikallaan,

siirtyen, yhdellä jalalla, kahdella jalalla,

3. Tehdään pompi;>imisiiäniri eri tavoilla. Millainen

ääni sopii minkinlaiseen pomppimiseen.

4. Filmi: Rythm and Percussions.

Keskustellaan filmistä. Tehdään maha.ollisia

filmin virittämiä toimintoja.

5. Leikki: Yksi on sokkona. Toiset liikkuvat jol

lakin sopimallaan tavalln. Sokon on arvattava,

millä tavalla he liikkuvat, mitä he esittävät.

Voidaan toistaa niin monta kertaa kuin lapset

haluavat.

6. Kilpailu: Viestihyppiminen. Lapset jaetaan

joukkueisiin. Jokainen pomppii huoneen toiseen

päähän ja takaisin. Se joukkue, jonka kaikki

lapset ensimmäisenä ovat pomppineet, on voitta

nut.

7. Musiikkia - <iokainen saa tehdä mitä haluaa

a) Kuunnella vain

Kysytään, mitä tulee mieleen tästä musiikista

b) Liikkua musiildn tahdissa

Kysytään, miltä tuntuu liikkua tämän musiikin

tahdissa.



'l'UN'I'I 14 

Materiaali 

- Musiikkinäytteet

- Eri kokoisia pahvi-·

laatikoita

Lautoja

- "soittimia"

TEEMA:HYPPÄÄMINEN 

Menetelmä 

1 • 'reeman esittely. 

2. Lapset fmavat näyttää, mit0n he c,saavat hypätä

- kapean laudan yJi (lattialJa)

- leveän laudan yli

- kapean hieman nostetun laudau yli

- leveän lli,:man nostetun 1audan 1 .y .. l 

- p1e112n matalan laatikon yli

- suuren matalan laatikon yli

- pienen korkean laatikon :<li

- ,3uuren korkean lan.t i kon y.Li

- mi. eliL,vi t,i1sj uen yJi

- mielikuvitusaidan yli

- mielikuvitus- pienen laatikon yli

- mie1ikuvitm;- suuren laatikon yli

Jne .

- jonkin c's1.neen r;;iil tä lattialle

- lattialta jonkin esineen päälle

- es1ncen piiäLtä toisen esineen päälle

- juoksua - hyppääminen merkityn alueen yli

- juoksua - hyppl'.i.äminen mahdollisirrunEJ.n suuren

alueen �11.:

- Kokeillaan, mitä edellisistä toiminnoista

voidaan tehdä myös yhdellä jalalla

3. Musiikkinåytteet

Millaista hyppäämistä mikin näyte voisi kuvata?

.Näytetään. Myös itse voidaan tehdä hyppäämis

iiäuiä.

l;. Mit,,n muut('n n!i.iden rriusj ikkinäytteidcn mukaan 

vo1 SJ l i ik 1-;ua'? Ot.d,ar:tri 1 aatikot ,ja laudat ym. 

pois. 

5. Leikki: Tee mitä käsken

Kaikki lapset istuvat piirissä. Opettaja (tai

lapsi - a:inakin myöhemmin 1 sanoo: Nouse ylös

jo,; olet poil':.ct. Kaikkien poikir•n on noustava

ylÖ:;. V1>iciaan ,j:-i.t,kaa •·�:irn.:



TUN'l'I 15 

Materiaali 

- Ilmapalloja

- Kumipalloja

- Musiikkinäytteet

- taputa käsiä, jos sinulla on siniset silmät

- sulje silmäsi, jos olet tyttö

- taivuta päätäsi ...

- pane kätesi pään päälle

heiluta käsiäsi .. .

- kosketa korviasi .. .

- pudista päätäsi .. .

- nouse ylös ja käänny ympäri

- kosketa käsillä varpaitasi

- nouse polvillesj ...

- taivuta kätesi

- hyrnyilP

- kosketa nenääsi

- nouse ylös ja pompi

- pane kätesi ristiin

- koputa sormellasi lattiaa

- nouse ylös ja koputa jalallasi lattiaa ...

Jne.

6. Musiikkia - Kaikki keinuvat musiikin tahdissa.

TEEMA: HEITTÄMINEN JA KIINNIOTTAMINEN 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

Lapsille kerrotaan, mikä saa ilmapallon puhkea

maan. Ko1':eeksi voidaan puhkaista yksi pallo.

2. Lapset ovat piirissä sopivin välimatkoin ja

heittävät palloa toisilleen. Samalla voidaan

soittaa musiikkia.

3. Heitetään palloa ilmaan - yritetään pitää se

mahdollisimman kauan ilmassa. Samaa voidaan

tehdä useammalla ilmapallolla.

4. EdelJiset voidaan toistaa kumipallolla. Kumi

palloa voidaan myös pompottaa lattiaan.

5. Otetaan pallot pois. Lapset heittävät toisilleen

ja ottavat kiinni "mielikuvituspalloja". Yri

tetään leikkiä juuri siten kuin heitettäisiin
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TUNTI 16 

hateriaali 

- Musiikkinäytteet

- Lautoja

- Penkki

ihan oikeita palloja. 

Mielikuvituspalloja voidaan myös pompottaa 

ilmassa ja lattiaan. 

6. Musi ikkinäyL Leet uudelleen - lapset saavat kc)t

r;iä, m_i_ten ilman palloja voitaisiin kuvat.<:1. tätä

musiikkia. Esim. voidaan pomppia ikäänkuin

pallot.

7. Musiikkia - Jokainen saa tehdä mitfi haluaa

'I'EEMA: TASAPAINOILU 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

2. Lapset saavat näyttää, miten he osaavat kävellii

- mielikuvitusviivaa pitkin lattialla

- lattialle asetettua nauhaa pitkin

- lattialle asetettua kapeaa penkkiä pitkin

- latt�alle asetettua kapeaa lautaa pitkin

Miten kfisi� pidet�än, kun halutaan säilyttää 

tasapaino? 

Edcl Jj :;issict toiminnois:3a kävelyä: hitaac,ti, no

peasti, kävelyä puoliväliin - kääntyminen, käve

lyä ,:ivuttain, takaperin. 

3. Musiikkinäytteet kuunnellaan en:31r1. Lapset saa

vat sen jälkeen suorittaa edellisi� toimintoja

mm;iikin mukaan. Voidaan myös suorittaa pelkäl

lä lattialla kuvittelemalla, että on nuoralJa

tanssija (silmiä pidetään kiinni)

l+. Leikki (mikäli aikaa tuntuu riittävän): 

Yksi on selin ja toiset huoneen toisessa päässä. 

Toiset yrittäväL päästä mahdollisimman hiljaa 

varpaj:;:ilJaan h:iipien selin olevan L1t0. Selin 

oleva kääntyy silloin tällöin katsomaan taakseen. 

Se, joka tällöin liikkuu, putoaa pois. 

5. Näin jännittävän toiminnan jälkeen on hyvä ren

toutua: ollaan riepunukkeja. Kerrotaan, millai

nen 011 riepunukke. Jäsenet ovat velttoja, pää



TUNTI 17 

Materiaali 

- Musiikkinäytteet

roikkuu, jaloilla pysyy JUUrJ ja ,7Uuri pystyssä. 

Musiikkia. 

6. Riepunuket eivät jaksa enää liikkua, vaan kaikki

rupeavat pitkäkseen lattialle ja kuuntelevat

"hiljaisuutta". Lapsille kerrotaan, että he

saavat vähän aikaa olla ihan hiljaa ja kuunnella

oikein tarkkaan, mitä ääniä he kuulevat. Kun

hiljainen tuokio on päättynyt, lapset saavat

kertoa, mitä he kuulivat.

'1
1

EEMA: KEINUMINEN 

Menetelmii 

1. Voidaan aloittaa musiikkinäytteellä. Ensimmäinen

näyte soitetaan ja kysytään lapsilta, mitä se

voisi esittää, miten sen tahdissa voisi liikkua.

Näytetään.

2. Keskustellaan siitä, mikä kaikki keinuu. Esim.

keinutuoli, kiikku, keinuva laiva aalloilla,

t.uuli VOJ_ keinuttaa esim. puun oksia, mitä muuta? 

3. Millä eri tavoilla voidaan keinua: seisoen, is

tuen, paikallaan, liikkuen, koko keholla, käsil

lä, yksin, parittain, koko ryhmä voi keinua.

lr. Soitetaan musiikkinäytteet. Millaista keinumista 

mikin niistä esittää? Lapset saavat olla sellai

sia keinuvia esineitä, mitä haluavat. 

Soitetaan musiikkinäytteet uudelleen. Millä 

muulla tavalla r:ii tä voisi kuvata kuin keirn.;.

malla? 

5, Leikki: Kaikki keinuvat. Soitetaan edellisten 

kertojen musiikkinäyttei tä. Opettaja sanoo: tee 

jotain muuta, jos sinulla on kihara tukka (tms.). 

Tällaisen lapsC'n on liikuttava jollain muulla 

tavalla sen musiikin mukaan, joka silloin sattuu 

soimaan. Näin jatketaan, kunnes kaikki tekevät 

j •1tain muuta kuin keinuvat. 



TUIJ'l1 I 18 

Materiaali 

- Musiikkinäytteet

filmit, kuvat

- "soittimet"

- keppihevoset

6. Palautetaan mieleen ensimmäisen kerran esittely

leikki. Kerrotaan laps i�_le, että nyt 1 eil< i. tään

leikkiä uudelleen ja katsotaan, ovatko he oppi

neet itsestii.än jotain uutta. Jokainen la.psi saa

vuoronperään kertoa itsestään.

7. Musiikkia - jokainen saa tehdä mitä ha111aa

a) Kuunnella vain

b) Kuvailla käsiJ.lä musiikkia

c) Liikkua musiikiu tahdissa

Kerrotaan, miltii musiikki tuntuu 

'11EEMA: LAUKK A.AMTN EN 

Menetelmä 

1. Teeman �bittely

a) l�errotaan, että tämän tunnin aiheena on

laukkaaminen. Lapset saavat näytt,;;_ä, miten

laukataan.

b) Filmi

c) Lapset saavat kertoa ja kuvailla, millaisia

hevoset ovat. Millaisia erilaisia hevosia

voi olla? Millä eri tavo:i.Jla ne liikkuvat:

kävelevät, juosta hölkyttävät, tepastelevat,

ravaavat, laukkaavat, pyörähtelevät, piehta

roi vat.

d) Millaista ääntö r,evoset pitävät'? Millaista

ääntä aiheutuu niiden liikkumisesta? Mil

laisia eri.lai:::;ia ääniä erilaisista liikkumis

tavoista.

Lapsille näytetään (tai he saavat itse ensin

keksiii.), miten polvia taputtelemalla voidaan

saada aikaan iiäni, joka kuvaa hevosen laukkaa

mista:

- taputetaan käsiä yhteen

- taputetaan yhdellä käde1lä yhtfi_ polvea

ja toiseJla kädell� toista polvea

·- toistetaan ,:•rn_;in hiLaasti, '.;itten nopPasti
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Materiaali 

- Musi:itkinäytteet

- aloitetaan iiäneLkäästi, sitten Liljennetäii,u

ikäfö1kuin hevonrm menis:i kn11e1nnias - ,ja

päinvastoin

Tehdään myös erilaisilla "instrumenteilla" 

laultkaami sääniä. 'J'oiset 1apset voivat lau

kata ja toiset tehdi:i ääniä - vuoronperäiin. 

nii stii. kuvaa?· 

M·i J l a i :: 1-.:=i. laukkaamista mikin 
( t1evo�, La) 

Laukataan musiir.i.n mukaan. Keppihevosia voidaan 

käyttää apuna. 

3. Musiikkia - kaikki lapset lepi:i.iivät silmät ummes-·

sa

TEEr.'JA.: TAIVUT'rAMINEN 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

a) l';yydetiiän lEipsia näyLti.i.m:�.5.n, miten voidaan

taipua: etPcn, sivulle, taakse.

b) Tilanteita, joissa pitää te..ipua: solmitaan

kengännauhoja, poimitaan lattiaJta jotakin,

l<.umarretaan

c) Mitä voidaan esittää taip umalla: kumarainen 

m:iec-;, puut taipuvat tuulessa. 

2. Musiikkinäytteet

MiLä niistä tulee mieleen?

Miten niiden tahdissa voidaan taipue.?

Miten muuten liikkumalla niitä voidaan kuvata?

). Leikki: 
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Materiaali 

- Musiikkinäytteet

Kiipeämismateriaalia

- Teippiä

TEEMA: KIIPEÄMINEN, KTJRKOTTAMINEN 

Menetelmä 

1. Teeman esittely

a) Keskustellaan siitä, millä eri tav6illa voi

daan kiivetä. Huomataan että kun kiivetään,

mennään aina ylöspäin. Voidaan kiivetä tika

puita pitkin, portaita ylös, puuhun, narua

pitkin ( vuoristob iJieiJ ijii,) mäkeä ylös.

b) Näytetäi:i.n, miten kiivetiiiin (lattialla ilman

mitään kiipeämisvälineitä). Miten jalat teke

vät, miten kädet? Kun kii vetään portaita

pitkin, tarvitaan välttämättä vain jalkoja,

kun kiivetään puolapuita tai narua pitkin tai

pnuhun, tarvitaan myö2. käsiä.

c) Näytetään, millä eri tavoilla voidaan mennä

portaita ylös:

juoksemalla, raskaasti laahustaen.

Miten vanha mies menee portaita ylös, miten

nuori tyttö tai poika, miten vauva. Miten

alaspäin?

:::: . Miten muuten voidaan mennii ylöspäin kuin kiipe

ämällä? ( lentäJ'l.ällii, avaruusalukset ammutaan, 

tuuli kuljettaa esineitä ylös). Millä eri tavoil 

la voidaan tulla alaspäin? Voidaan laskeutua 

portaita pitkin tavallisesti putoamalla, laskeu

tua lentokoneella, laskuvarjolla, putoamalla 

jostakin, ajamalla autossa tai pyörällä jyrkkää 

m2.keä alas. 

Miltä tuntuu kun mennään eri tavoilla ylös. 

'runtuuko erilaiselta kun mennäö.n alaspäin. 

·),, Kuunnel_Laa!l. teemamusiikkia. Mitä se esittää,

millaista kiipeämistä, kenen kiipeämisti.�? 

4. Kokeillaan, miten korkealle seinään kukin ylettä:\

kådellä koskettaa hyppåämällä. Laitetaan merkit.

5. Leikki: Karhun metsii:.,tys

Tehkäå mitä kertom11ksessa kerrotaan!

6. Penkeistä yri. voidaan rakentaa esteitä joiden

yli voidaan kiivetä.

7. Kr'.ikki makuulle. Kuunne] laan silmät kiinni mu

::iikkia.



2.2. Ohjelman oheismateriaali 

• 1 ) • • • • 
2. 2. 1. Magnetofoninauhat klassista musnklna

71. 

No Säveltäjä Sävellys A-nauha Kasetin no Kesto 

1. 'l'c:aikovioki Marssi Pähkinänsärkijä- 1-01 1-211
baletista 

2. Grieg Anitran tam;si sr1rJr�,sta 69-153 25-')6 

Per Gynt 

3. Schubert Sotilasmars�,i, orkes-- 163-260 ",7-99 
terisovitus 

4. Boc-cherini J'v!enuetti JOUSl- �73-387 
kvartetista 

5. Webcru Fi.i.nf Stucke fi.ir l.106-1+92
Crcr!.e:3tra 

6. Vare:::.e Poeme Electronique, 507-561
osa 

7 '.i'saikovsl':i Sokeri.haltijan tanssi 572-607 101-123
Fähkinänsärl<:ij ä-balet ist a 

8. Grief: Vuoren Luninkaan luo- 616-653 1211-149 
lassa sarjasta Peer Gynt 

9, Bizet Marssi oopperasta 667-711 15c-180 
Carmen 

10. B::-ahms Unkarilainen tanssi 723-761 181-210
no 5

1 1 • 1',le la1·t i iJ Prinsessa Ruusunen: 762-790 211-233
perhosvalssi 

1 2. Melartin Juhlamarssi 797-827 234-260

13. Mozart Eine kleine NachtJ11usik 834-866 261-290

14. Strauss 'Tri tse h-Trat "�ch po}kk2 873-898 291-314

1 5. 'fsaikovski 1812-alkusoitto 902-934 315-346

1) Magnetofoninauhoja säilytetään Jyväskylän yliopiston Psykologian

la::tokseJ_la.

,, ' 

3' 

4' 

:i ' 

5' 

3' 

21 

2' 

2,5' 

2,5' 

1 ' 4) 11 

2' 

2' 

1 '30" 

2' 10 11 



Lastenlauluja 

Esittäjä tai Kasetin 
No säveltäjä Sävellys B-nauha no Kesto 

1. G. Malmsten (Jorj-setä Ja Vieno) 1-75 3i48-386 2'40"
Laulu pikku Hukasta 

2. 
" (Jori-setä Ja Vieno) 95-188 3W/-l.1 t13 3'20"

Mikki-Hiiri lentä,jänii, 

3. " 
1, Jori-setii. Ja lapset) :

1 01-236 4411 -l+l)'f 1 ' 30"
Opin u:1maan

1 11 (Jori-setä lapset) 258-291 468-49'i 1 1 30"4. Ja 
Lapsi Ja lintu 

5. Bri-ca Koiv,men Teddy-karhun kalamatka 311-378 1198-556 3'

6. Ann-Christine Tanssi nukkeni 399-443 5S'(-601 2'

7, Brita Koiv,men Saku Sammakko 461-524 603-664. 3'

8. " 11 Viimeinen mohikaani 536-588 1-28 2'30"

9. Mari Laurila Arvoitus 619-639 29-40 1 '05" 

1 C. 11 11 Marssilaulu 657-683 41-57 1 '25" 

1 1 . ;.J2. r i t.la Hit.,,ra PiJ.:Lu Prinssi Pi.i. i vänpa:i.nt.e 702-73 c ; 58-77 1 '50 11 

Laurila 

1 ;:;1 
• 

r::vel:i.in2 Llizen, i :;ta R:i.c;:i.stä 751-771 78-91 1 1 30"

13. 
" 'rillir, tallin 780-804 92-108 1 '25"

14. 11 Pikku lintu riemuissaan 823-842 109-122 1' 15"

1 5. 
" Lenni:i. lennä leppäkerttu 869-891.r 123-142 1 '30 11 

1 G. F. Churchill Mu��iikLia näytelmään 920-937 143-158 1 '
Lumikki Ja 7 kääpiötä
Lumikin laulu 

17. Marssi 941-()50 159-1fi5 20"



1. �yc::::..Lir1en: 1. Kq.s�J8.ukkua vedetään lattialla

2. Tasaisia i:,2.nii:i., Team music

3. Narisevia ääniä " 

u Iasaisia matalia äfö,iä "

5. Lii'san m'.ir:inas (suu, kämnenet edessä)

6. Pianon bsssokieliä hangataan pehmeällä r,t�ijalla

1. Kontrabasson ääniä väärällä kierrosluvulla ( 78 :.

3. Eller; ja Liisa, suhinaa

9. Pehmustettua puupalikkaa '.redetään taulua pitkin

2. Ry6EiEi�en: Liisa: ääni

Laarce 2. Ellen: pianon kielet ja sihinä

3. Viulun kieltä hangataan muuttaen tasoa

4. Ellen ja Liisa: sihinä

c:; Kalkkarokäärme: iso lautanen Ja tarr:buriinisauva 

6. Ksylofonin kieliä vedetään vastakkaisiin suuntiin

7. Kellopelien kielien yhtäjaksoinen veteleminen

8. Viulu-

3. Kierir:-,inen, : . Lasi vadi!'l. epätasaista pohjaa hangataan puuvarrella

pyöriminen 2. Kellopeli

3. Maracas

(2 nt:.�Jaa) 

-.::-NATJF,A 

15-22

27-4C

46-55

60-76

20-9C

95-118

: 1 0-127

-,29-142

145-158

166-179

183-197

199-213

216-22!.

226-239

2l+4-25h

258-266

269-285

292-306

308-319

321-331

:::ASETIN 

1-4

G-10

12-14

-, :;_,,C( 
/ 

'' 

1S'-23 

24-30

31-32

39-44

45-51

53-59

60-67

68-74

75-79

79-86

67-93

94-98

100-107

111-118

119-125

126-131

NO KESTO 

20" 

28" 

18" 

25"

20" 

25" 

30"

20" 

23"

25" 

30" 

30" 

18" 

30" 

25"

20" 

4o" 

30''

25" 

25" 

-'1 
L;J 



TEE.MA 

4. Uiminen

5. Konttaaminen

6. Konttaa."!linen

7. Käveleminen

fil�NILÄEDE 

h Pianon sisf:llä pehmustetulla nuijalla hankausta 

5. Nuijalla ioputus kovalle oinnalle

6. Kehärummun reunaa koputetaan puuvarrella

i. Morthensor.: Epsilor,., elektronimusiikkinäyte

S. R-imski-Korsakoff': Kimalaiser,. lento
7. Kahlaaminen - vesiallas, :s::Ilenin kädet

2. Crawley-uintia, " " puhaltaminen 

3. Offenbach: Earcarole Hoffmanin tarinoista

4. Saint-Saer.s: Akvaario Eläinten karnevaalista

1. Konttaaminen lattialla

2. " taulua pitkin Ja jalat tossuilla tauluun 

3. Kissa: Ellen-naukuminen

4. Hämähäkki: Ellenin sormet taulua pitkin

1. Juna: iär:illä, kuiskaamalla, tsukku, tsukku

2. Juna: äänitehoste (radio)

3. Juna ylämäessä, Honegger: Pacific 231, alku

4. Juna alamäessä, " " " , nopea osa 

1. Käveleminen tiiliskivillä käytävässä

2. Laahustaminen

3. Ontuminen

4. Ksylofoni, 2 nuiJaa

5. Rytmisoittimet (palikat Ja rumpu)

C-NAUHA

33h-346 

352-364

367-378

381-389

392-�13
481-428

430-438

h;.,1-480

483-515

519-530

534-545

546-556

558-566

570-576

581-596

598-617

618-628

632-640

644-651

653-665

669-676

(78-688 

KASETI�J NO 

133-139

142-149

150-157

158-163

164-172
180-185

1er:-192

1C?3-218

219-241

243-251

253-262

263-270

271-278

279-284

286-299

301-316

317-325

328-335

337-344

345-356

359-365

367-373

KF.STC 

30" 

30" 

3 5" 

20 11 

1 ' 

25" 

90" 

90" 

30" 

4o"

30"

25"

20" 

L. 5"

60"

30"

30" 

1 5" 

35" 

25"

25"



TEEMA 

6. Prokfiev: Marssi (Ellen, piano)

7. �olmen kuninkaan marssi (ranskal.joulul.) Ellen, piano

8. Sousa: Stars and Stripes forewer, Ellen, piano

o. Käve�emir1en ' :::::ukas: noidan opr:ipoika, hids.s kävely, surullineL 

2. 3eriloz: Rakoczy-marssi, nopea, iloinen

3. Schubert: Sotilasm.arssi

4. Tsaikovski: Slaavilainen marssi

5. :Sizet: Carmen, korkealla kevyesti

6. Tsaikovski: Pähkinänsärkijä

7. Verdi: Aida, juhla.marssi

9. Juokseminen 1 . Ksylofoni 

10. 2. Rytmisoittimet (rummun reuna) 

3. Venäläinen kansansävelmä, Liisa, piano

4. Kabalevski, Ellen, piano

5. Offenbach: Can can

6. Sibelius: Myrsky

7. Offenbach

8. DeFalla: Tulitanssi (pyöriminen)

9. Stravinski: Petruska

10. Lundsten: Olskog, Through a Landscape of Mirrors

D-nauha
11. Lentäminen 1. Morthenson: Epsilon Eridari

2. Ligeti: Volumina

3. Mayuzumi

C-NAUI-L.!I_

689-7c5

706-721

724-739

786-805

810-827

830-859

860-880

880-904

908-912
914-917
919-924

927-937
939-944

946-964
967-980

983-1002

1004-1015 

1018-1035 

1-13

17-40
45-55

YJ\SET nT ::O 

376-391

392-407

Lo6-!_i24

473-494

496-521
524-561
563-590
590-625

631-639

640-647
649-651

1-8
10-14

15-28,
29-40

42-56

57-66

68-81

83-89
90-99

100-105

�ESTO 

60" 

50"

5 5" 

9C" 

50"

60 11 

70"

90" 

60 11 

90" 

15 11 

1 5" 

20" 
40 11 

20 11 

75" 
4o"

7 5" 
55" 
65" 

19" 

4 5" 
21 " 

-J 
'J1 



---J 

�'I:]:J\'Lt\ j'\ÄNILÄJ-iDE D-NAU:HA KA2E':'.1rn NO KE2'1'0 

1, 
'+ • Rimski-Korsakoff: YimaJ.ai s er. lento (alku) 60-80 106-114 l.1 C" 

5. 
" 11 11 " (loppu) 85-105 116-125 45" 

6. Team-rr:.usik 17 2-136 127-139 40"

72. E:fppir.-.ineE, 1 . Kenguru, Elear..or Smith, piar:o 150-160 11.4-151 ,-.. 1 ff 
c::. ' 

pomppi:::.inen 2. Burgmuller (piano) 165-183 152-159 40"

3. Tsaikovski: 4. sinf. scherzo 187-198 161-167 25" 
'

:Jimiku-:Ieifetz: Folkl-::.2. 200-222 162,-178 55" u. • 

5. Kagel: Match fur drei spieler 225-244 179-190 45" 

6. Strauss: Tri tsch-tratsch 247-288 191-213 90" 

13. Hy:ppääI::J.i�en 1' Hyppäär.iinen 295-302 217-221 1 o" 

2. Piano 304-313 222-227 20" 

14. Eeittäminer: 1. Heitto 321-328 231-236 1 5" 

Ja kiinniottarni- 2. " niano 330-340 237-243 2c," 
nen 

15. Tasapainoilu 1. Turkkilaista kansanmusiikkia 342-355 244-252 20" 

2. Tea..rrJ.-music 358-372 254-263 35" 

3. Lundsten: Ölskog 376-385 264-271 20" 

16. Keinumir.en 1 . Waldtellfel: Luistelijat 390-432 274-302 2' 

2. Tsaikovski: Kukkaisve.lssi 434-l-146 303-312 30" 

3. Merimiesvalssi, piano 449-461 314-323 30" 

4. Ponchielli: Tuntien valssi (La Gioconda) 463-500 325-352 1 1 50" 

s·. 
" 11 11 11 " 2 507-519 357-367 30" 



r�EEI\�l� j��:: � L.'n:EDE 

17 Laukkas.r:.i r: en 1. 

2. 

-::; _, .

' 

4 .

5,. 

c. 

--, 
1 .

s. 

0 
✓ • 

1C. 

18. Taivuttaninen 1 .

2. 

3. 

h. 

19. Kiipe2.ninen 1. 

2. 

' 
- .

4. 

5. 

6. 

20. Luist elemir..en-

16. Kei:mminen

21. Ravistelu 1 • 

,-, 
c:. .

He·voser� 2- ,.ul-:ka 

Laukka ' 
7 

• 7 7 ..; a_:_oi_ ___ a 

Laukka polvilla 

Laukka taputtaen 

Sch1.<lllann: Villi ratsastaja 

l�al";.a:_e,.rsl-:i: Q,uick !1-!arc ":-'.

Suppe: r,:ev�,;t ratsuväki 

Suppe: 

Lundsten: Ölskog 

Sitelius: Karelia, Intermezzo 

'!'eam Music 

Sibelius: 

Fenderecki 

Lundsten: 

Team Music 

}•1vrsk" 
' J 

Ölskog 

Kagel: Elektronimusiikkia 

Ksylofoni 

Pianolla e.steikko 

Prokofjev: Pekka Ja SUSl 

Rimski-Korsakoff: Kimalaisen 

Maracas 

Kastanjetti 

D-lU1.L'}L4 Y...J\.SETnT NC' KES'210 

523-529 371-376 20 11 

531-535 377-381 15 11 

537-545 383-389 20 11 

542,-552 392-397 1 c:; 11 

.,, 

555-562 398-404 20 11 

c::i(c::_c::7c-
�/' ; / ' .,, 407-415 20" 

578-589 418-428 35" 

593-606 432-444 l+0" 

608-635 446-472 60" 

639-660 475-499 60 11 

664-675 504-516 40 11 

677-688 51e-532 4o" 

691-697 534-543 2011

701-710 546-557 30" 

713-726 561-578 40" 

728-734 580-588 1 5" 

736-739 591-594 "711 
1 

7h7-743 597-602 1 o" 

746-751 603-612 2C" 

lento 756-759 616-621 10 11 

767-7'72 634-641 2C" 

774-778 644-650 20" 



TEEMA 

22. Kääntyr.1iner:

27. Musiikki

toiminnot

3. Radion äänitehoste

4. r:agel: Elektronimusiiki-;ia

5. Kagel: Elektronimusiikkia

1. Radiotehoste, painokone

2. ?end.erecki: Elektroni�usiikkia

3. Penderecki:
" 

4 Lundsten: Ölskog 

1. Bizet: Arlesitar

2. ':'.'saikcvski: fo_._ilujen tanssi

3. Grieg: Vuorenkuninkaan luolassa

4. Tsaikovski: Pikku joutsenten tanssi

Spontaanit musiik- 1. Ponchielli: Tuntien tanssi (La Giogonda) 

ki(toiminnot) 2. Bizet: Carmen 

liikunnat 3. Strauss: Tritsch-tratsch 

4. Offenbach: Barcarolle

5. Pierne: Pienten tinasotilaiden tanssi

'" 

D-J\JAUHA K.ASETIN NO KESTO

730-786 20" 

788-792 1 5"

795-798 1 5"

803-809 20 11 

811-817 ') r tf 
'-'--

819-823 " c:; l! 
1, 

825-836 40" 

843-879 2' 

882-913 2' 

915-946 2' 

949-971 1 '30" 

972-1018 2'4C" 

1021-1055 2'15" 

1058-1095 2' 

1096-1124 2' 10" 

1125-1157 2' 



1. Viva Bobby cToe - The equals

2. I cant let you go - The Equals

3. Azzurro - Adriano Celentano

lr. Hudson Bay - Don Fardon 

5. Indian reservation - Don Fardon

6. Four brother�, - Woody Herman

3. OHJELMIA KUVAAVA HAVAINTOMATERIAALI

Filmin käsikirjoitus 

79, 

NauhR, �

1-57

60-135

140-21lr

218-275

280-355

3h0-387 

Demonstraatio: Kuusivuotiaiden lasten luovuuuden virittämistä Ja 

taidekasvatusta koskevasta tutki:r.msprojektista. Yhden tunnin näyte 

kummastakin ohjelmasta. 

Käsikirjoitus: Pirkko Liikanen 

Havaintomotorinen ohjelma: Anita Harlin 

Toimintakaavojen laajentamisohjelma: Liisa Tenkku 

Kuvaus: Ta11io Nummenmaa 

Leikkaus: Matti Salmi 



80. 

Kuva 

'reksti: Luovuus 

Aika 

opetusohjelmakokeilu 14" 

kuvaus ... 

Still kuva 

tytöt kisi kädessä 

pojat kolmio 

palikoista kolmio 

tyttö käsillä kolmio 

mJro: kolmiota 

Luovuuden testaus 

tyttö= satukala, ympyrä 

ja liikuntatesti 

2 tyttöä: satukala, 

ympyrä 

liikunta 

1 ' 1 4" 

Teksti (ÄÄNI) 

Luovuuden ehtona on, että lapsella on jotain, 

jonka välityksellä hän pystyy luomaan: havain

toja, käsitteitä ja tietoa. Ohjelmat perus

tuvat lasten kehitystasoa vastaavaar
i 

toimin

taan ja yksinkertaisten käsitteiden opettami

seen, joiden avulla luovuutta harjoitettiin. 

Tässä tutkimusprojektissa on kaksi eri tyyppis

tä ohjelmakokonaisuutta: 'li.suaalisen tietouden 

Ja toimintakaavojen laajentamisohjelmat. -Vi

suaalisen tietoisuuden laajentamisohjelman pe

ruskäsitteeksi valittiin muoto. - Lähtökohta

namme oli, että näköhavaintojamme voidaan 

seJ_ventää opettamalla hahmottamaan ne ympäris

töstä ja taideteoksista. Sitä paitsi muoto on 

eräs tavallisimpia aiheita esikouluikäisten 

opetusohjelmista. -Toimintakaavojen laajenta

misohjelma perustui liikuntaan ja musiikkiin. 

Lähtökohtana oli tavallinen liikkuminen: jo

kainen lapsihan osaa ryömiä, kieriä, pomppia 

ja laukata. 

Tässä näemme kuinka lapset testattiin. Luo

vuuden arvioinnissa käytimme tyypillisiä luo

vuuden testejä kuten ympyrä-, neliö-, liikunta

ja piirrostestejä. Testeillä pyrittiin mittaa

maan (1) lapsen kykyä yleistää samoja ideoita 

jota nimitettiin sujuvuudeksi, (2) kykyä kek

siii, erilaisia ratkaisuja samalle ongelmalle, 

jo La kubmtti __ tn joustavuudf:ksi ja ( 3) lapsen 

kykyä keksiii tilastollisesti harvinaisia rat

kaisuja. Tätä ominaisuutta kutsuttiin origi

naalisuudeksi. Piirrostesti arvioitiin värin, 



KUVAT 6 - 8 

Mistä perusmuodosta 

näissä tehtävissä 

on kysymys? 

81. 

r�w ,;;..l\ 

· Jl]t,,Yt��C' ·



tyttöä piirtää ympyrää ... 

�;��ali��L ohjeJma 

'.,dr;a: vinoneliö 

Jakso alkaa kuva 2 

• lk ., .. ( 1,() 11 ) ,ar;. a1_, 1Ja8. 

Opettaja Psittelee 

iäsitteen 

näyttää ( 3'>") 

Larset niiytti:�vi;.t kusillU�n 

rynr.:i'1.��::_;ii/kur.1ilangoil] a 

muodon Ja.kornrio:�jtion mukaan. Eai.kJ,j m1.mc1 

testit esitettiin ennen ja jälkeen harjoit

teluohjelman. 

Seuraavassa niiemme yhden es i. merkin kummasta

kin ohjclmntyypi:3ti.i .. r;nsiL,:i visuaalisen tie

toisuuden laajentamisohjelria. Tunnin aiheena, 

uutena op:i ttr,v,'lm, kii.si ltei:11ä on vinoneliö. 

Opettaja esittelee uuden käsitteen ky�:ymällä 

lapsilta, voiid. vatko he näyttää, minkä Muotoi

nen on vinoneli�. 

Opettaja vahvistaa uuden kii:;itteen vii.l i.ttö

mästi näyttiimålJ.ä, miten vinone1i.ö voidaan 

muodostaa. 

Seuraavaksi lapset leikkiviit keksimisleikke

jä, jotka ovat yhteydessä aikaisemmin opittui

hin muotoihin. Ensiksi lapset tekevät vuoro

tellen jonkun muodon, toiset lapset arvaavat, 

rriikä muoto on kysymyksessä. 

Lapset on jaPttu kahteen ryhmään, toinen 

ryhmä keksii ja tekee jonkun muodon, toinen 

ryhmä koettaa arvata, mikä. muoto ()rJ ky�;ymyl-':

sessä. 

Sitten puolet lapsista pii loit tact l1UOJ'!Cf'cWP.n 

eri kokoisja ja eri väri�,iii vinum•l j;•iiti',, 

sama11aikai sesti muut_ lapset piirtFLvii.t t:wJ ul

le. Kun vinoneliöt on kaikki piiloitettu, 

piirtiiI!J.ässä oleyat lapset etsivät ne - tehtä

vänä on löytäå kaksi samanlaista vinoneliöte., 

joko samanvårisiä tai crnmanl·:okoi sia. 'I'ehtävii 

oli erittåjn vaikea. 



Kuvia maalauksi:3ta 

vinoneliöi ti:i 

Lapset maalaavat 

itse pienissi:i ryhmissä 

'Tässä lapset katsovat kuuluisten tai teilijoi·· 

den maalauksia: vasarely, mondrian ja 

kandinsky. Samalla kun lapset lisäävät tie

tojaan taiteesta, he oppivat katselemaan ja 

kuvaamaan taideteoksia. Tässäkin yhteydessä 

katseleminen liitetään leikinomaiseen toimin

taan esim. joku lapsista ajattelee jotakin 

kohtaa maalauksesta, muiden on kuvailemalla 

maalausta, yritettävä saada selville, mikä 

kohta maalauksesta on kysymyksessä. Tämäkin 

leikki on vaikea 6-vuotiaille. 

Jokainen osaa maalata, vetää viivan Ja ympy

rän. Tässä lapset saavat maalata, mitä he 

haluavat - tavallisesti lasten maalaukset 

yhdistyvät päivän teemaan tai kuultokuviin 

ja filmeihin, mitä he olivat juuri nähneet. 

Lasten omat maalaukset muistuttavat usein juu

ri nähtyjä kuuluisten taiteilijoiden tekemiä 

taideteoksia. 

Yhtä tärkeää kuin luovuuden virittäminen muo

tojen tai liikkumistapojen tunnistamisella ja 

tuottamaan oppimisella, on visuaalisten ja mu

sikaalisten kokemusten lisääminen, koska tä

män tyyppinen kulttuuri näyttää olevan melko 

vierasta 6-vuotiaille lapsille. 76 % tutki

mukseen osallistuneista lapsista ei ollut kos

kaan käynyt taidenäyttelyssä, 83 % konsertis

sa. Visuaalisen tietoisuuden 1.aajentamisohjel· 

man perusrunkona olikin 400 kuultokuvaa tun

netuista taid�teoksista ja 30 filmiä. Taide

teokset oli valittu usein siten, että niihin 

sisältyi selkeästi juuri opittava teema: ym

pyrä, neliö, ja siten kertautui opittava asia 

huomaamatta sekä lapset saivat arvokkaita ko

kemuksia ja havaintoja taidekulttuurista. 

Lisäksi he oppivat huomaamaan, että omat 



84. 

Still kuva 

Tytön pää 

3 lasta tanssii mu

siikin mukaan 

3'39" 

1 '34" 

ympyrät ja viivat vetävät vertoja taideteok

sille, ainakin ne, innoittavat kuvaamaan sei

nälle heijastettuina monin verroin enemmän 

kuin kuuluisten taiteilijoiden teokset. 

Toimintakaavojen laajentamisohjelman apuvä

lineenä käytettiin teemamusiikkia, iskelmiä, 

klassillista musiikkia ja lasten lauluja. 

Opetusohjelmien yleisinä päämäärinä oli luo

vuutta hyväksi käyttäen ( 1) i tseilmaisU:kyvyn 

lisääminen, (2) itseluottamuksen vahvistami

nen, (3) positiivisen minäkäsityksen kehittä

minen, (4) ryhmätyöskentelytottumusten kehit

täminen ja (5) taidekokemusten vastaanottami

sen Ja tuottal)lisen mahdollistaminen. 

Seuraavana on esimerkki toimintakaavojen laa

jentamisohjelmasta. Jokaisella jaksolla on 

oma teemansa joka määrää kaikki päivän toimin

nat. Teema toistuu leikistä toiseen ja sa

malla lapset oppivat laajentamaan kyseessä 

olevan käsitteen käyttöä - kuten tässä. Päi

vän aiheena on pyöriminen, kieriminen. Jokai

nen lapsi osaa pyöriä. Erilaiset esineet 

pyörivät myöskin kuten hyrrä, tuuliviiri ja 

pallo. Pyöriessä syntyy erilaisia ääniä, 

joita voidaan kuvailla ensin kuuntelemalla 

ja sitten liikkumalla äänien mukaan. Äiinien 

perusteella voidaan arvata k uka liikkuu, pai

kantaa ääni ja valita esim. eri esineistä se, 

joka teki äänen. Kaikki leikit mahdollistavat 

lasten omakohtaisen ja itsenäisen keksimisen. 

Tosin näinkin helpoista asioista keksiminen 

tuottaa vaikeuksia 6-vuotiaille lapsille. 



Lapset istuvat opettajan 

ympärillä 

Opettajalla tuuliviiri 

kädessii., näyttää ..• 

Lapset istuvat. Yksi 

lapsi pudottaa hyrrän 

Lapset istuvat opettajan 

ympärillä 4 1 20" 
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Tåssä,, lapset e�; ittelevät itsensä. 

He kuuntelevat tuttua lasten l:=tulua. 

( Ääni 1 . Saku Sammakko i ')" ) 

i(uka osaa pyörii.i.. Lapset. näytt�-ivät miten 

he pyörivät. 

'I'uuli viirj pyc",rii ni�in. 

Tivolissa lapset 11.uunte]evat. eri ääniä ja 

liikkuvat äänien mukaan. 

(Ääni 2: 1'7")

(Ääni 3: 20") 

(Ääni 4: 13" marakas) 

Tivolissa on arvausleikkipaikka. Lapset 

pudottelevat esineitä - muut arvaavat, mikä 

esine putosi pyörimään lattialle. 

Äänet tulevat eri suunnilta. (Ääni alkaa 

kuulua •.. ) Tämä on helikopteri, lapset sa

novat Ja tckevii.t sen. 

(Ääni 5: 18" alkaa tekstin aikana) 

( j\äni 6: 1 O") 

(Ääni '7: 4.8" - kimalaisen lento) 

Filmin säilytyspai}<,;ka: Jyväskylän yliopisto. P:�ykoJ ogian laito�;. 
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Ristin voi .rakentaa 

monella tavalla 



• 

Arnheim, R. ( 1954) Art and visual perception. Berkeley Ja Los Angeles: 

University of California Press. 

Aronoff, F. W. (1969) Music and young children. New York: Holt, Rinehart 

Ja Winston, Inc. 

Cherry, C. (1968) Creative movement for the n.eveloping child. Palo Alta, 

California, Fearon Publishers. 

Hatton, D. A., Pelkowski, J. & Pizzat, F. J. (1970) Erie progra.rn. Boston, 

Mass.: 'l'eaching Hesources Corporation. 

Hunt, J. McV. (1961) Intelligence and experience. New York: Ronald Press. 

Kephart, N. C. ( 1960) Tl1e slow learner in the classroom. Columbus, Ohio: 

Charles E. Merrill Publishing Company. 

K uusivuotiaiden lasten taidekasvatusta Ja luovien kykyjen virittämistä 

koskevan tutkimusprojektin raportit: 

Ijahtinen, 1\. &, Saarnivaara, M. (19";4) Luovuus koulussa. Esikouluikäisille 

tarkoitetun lc1ovuutta kehittävän ohjelman vaikutusten pysyvyys Ja snr

tovaikutusten ilmeneminen kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Kasva

tustieteiden tutkimuslaitokseu julkaisuja 226. Jyväskylän yliopisto. 

( 129 s • : 

Liikanen, F. ( 1 Sl73) Lasten virikeyrnpäristön kulttuurisesta eriarvoisuudesta 

Kartoitus kuusivuotiaiden jyväskyläläisten lasten elinolosuhteiden 

kL1lttuurisen virikkeistön o:,atekijöistä. Kasvatustieteiden tutkimus

laitoksen julkaisuja 198. Jyväskylän yliopisto. (231 s.) 

Liikanen, P. ( 1974) Luovuuden yhteydet eräi::;i..i.n muihin kognitiivisiin kehitys

tason muuttujijn kuusivuotiaillR. lapsilla. Kasvatustieteiden tutkimus

iaitoL,;l:ll ,juJkai::uja ; 1 lrl1. Jyviiskyiö,n yliopit;to. 

Liikanen, T'. ( 1971+) Stim1.i.1':Tancle miljö och kognitiv utveckling hos 6-åriga 

barn. Nordisk rsykologi 1 h, (271-281) 

Lij kanen, f'. ( 1 q74) TaidL!kasvatus ja luovuur,: harjoituksen vaikutus kuusi

vuoti.:1ide11 lasten luovuuteen. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkai

suja 245. Jyväskylän yliopisto. 

Tahvanainen, I. (1971) Luova lahjakkuus. Kirjallisuuskatsaus. Kasvatustie

tcid,,11 l,1tU.imnslaitok:;cn julkaisuja 9(,. .Jyväskylän yliopisto. (28 s.) 


	SISÄLTÖ
	1 HAVAINTOMOTORISET OHJELMAT
	1.1 Tuntisuunnitelmat
	1.2 Ohjelmien oheismateriaali

	2 TOIMINTAKAAVOJEN LAAJENTAMISOHJELMA
	2.1 Toimintakaavojen laajentamisohjelman tuntisuunnitelmat
	2.2 Ohjelman oheismateriaali

	3 OHJELMIA KUVAAVA HAVAINTOMATERIAALI
	LÄHTEET



